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نظامیان امریکایی
 در پی امتیازدهی مجدد 

به پاکستان
4

باشندگان ولسوالی ناوه دو طالب را با سنگ و چوب کشتند

مشت کوبنده مردم 
بر دهان طالبان 

برابر  در  مردم  خشم 
ظاهر  زمانی  طالبان 
گروه  این  که  می شود 
و  رعب  راه اندازی  با 
را  زندگی  وحشت، 
تسلط  که  مناطقی  بر 
دارند، دشوار ساخته اند. 
مردم  میان  در  طالبان 
به  و  می گیرند  سنگر 
زمینه ی  ترتیب  این 
را  غیرنظامیان  تلفات 

می کنند.  فراهم 

آیساف:
منابع مالی طالبان 
از بین برده شود

در  ناتو  رهبری  به  بین المللی  نیروهای 
مسلح  مخالفین  می گویند که  افغانستان 
دولت هنوزهم اسلحه و مهمات از بیرون 
این  و  می آوردند  دست  به  کشور  این 
شده  آنها  جدی  نگرانی  مایه ی  مساله 

است.
امنیت  به  کمک  بین المللی  نیروهای 
افغانستان  در  ناتو  رهبری  به  آیساف  یا 
و  اسلحه  ورود  از  جلوگیری  منظور  به 
در  مسلح  مخالفین  به  نظامی  امکانات 
مالی  منابع  بردن  بین  از  خواهان  کشور 

وابسته به مخالفین شده اند.
جنرال  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
جکوبسن سخنگوی آیساف، گفت که 
طالبان هنوز هم از کشورهای  مختلف از 
جمله ایران و پاکستان سالح و امکانات 

نظامی بدست می آورند.
با  دوشنبه  روز  که  جکوبسن  آقای 
می کرد،  صحبت  کابل  در  خبرنگاران 
این  از  جلوگیری  برای  که  کرد  عالوه 
کار باید در کنار بررسی سیستم نظارتی 
نیز  دیگر  اقدامات  از  بعضی  سرحدات، 

صورت بگیرد.
بخش های  تمام  از  »طالبان  افزود:  وی 
منطقه اسلحه دریافت می کنند، اما بخش 
وارد  ایران  و  پاکستان  از  سالح  اعظم 
جلو  گرفتن  برای  راه  بهترین  می شود. 
ورود اسلحه به طالبان، از بین بردن منابع 
مالی طالبان است که شامل قاچاق مواد 
مخدر و جرایم دیگر می شود. این سالح 
وارد  مختلف  سمت های  از  مهمات  و 

می شود.«
نیروهای بین المللی در افغانستان در حالی 
که  کرده اند  نگرانی  ابراز  مورد  این  در 
که  کرد  ادعا  تازگی  به  طالبان  گروه 
به دست  را  فرانسوی  پیشرفته ی  اسلحه 
آورده و با استفاده از همین سالح یک 
هواپیمای نیروهای خارجی را در والیت 

ننگرهار سقوط داده اند.
اما سخنگوی آیساف تایید نکرد که این 
هواپیما از سوی طالبان سقوط داده شده 

است.
به گفته او تحقیقات در زمینه ادامه دارد و 
احتمال آن موجود است که این هواپیما 
در اثر عوارض تخنیکی دچار این حادثه 
شده است. آقای جکوبسن در بخشی از 
صحبت هایش گفت که آنان تالش های 
خود را در راستای کشف و ضبط انبار 
اسلحه و مهمات مخالفین مسلح افزایش 

داده اند.
وی گفت: »در سال جاری کوشش های 
مخفیگاه های  کشف  زمینه  در  را  خود 
برابر  نیم  و  دو  طالبان  مهمات  و  اسلحه 
بیشتر نموده ایم و تنها در جریان هفته ی 
کیلوگرام  هزار  هفت  از  بیش  گذشته 
 2500 از  زیادتر  و  نایتریت  امونیم 
را  خودساز  انفجاری  مواد  کیلوگرام 
مقدار  این  کشف  با  آورده ایم.  بدست 
انفجار   450 وقوع  از  انفجاری  مواد 

جلوگیری شده است.«
تالش ها  شدت  از  حالی  در  آیساف 
جهت از بین بردن انبار سالح و مهمات 
این  اعضای  که  می زند  حرف  طالبان 
رو  جنگ  بجای  اواخر  این  در  گروه 
دررو بیشتر به حمالت انتحاری گروهی 

و ماین گذاری ها رو آورده اند.

کاهش ماالریا در...

عناوین مطالب امروز:

۵]در صفحه 2[

۵

در تمام والیات 
دانشگاه های دولتی 

ساخته می شوند
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طفره رفتن از تطبیق عدالت
مردم را به خشونت وا می دارد

که  هلمند  والیت  مردم  که  است  آمده  خبرها  در 
بسیج  و  مراکز سازمان دهی  از عمده ترین   یکی 
قتل یک  به  به حساب می آید، در واکنش  طالبان 
بر  طالبان،  از  تن  دو  توسط  کهن سال  پیرمرد 
با  آنان،  سالح  خلع  از  پس  و  برده  هجوم  آنان 
ضربات سنگ آن دو طالب را به قتل می رسانند. 
والیت  این  دیگر  مناطق  از  یکی  در  گذشته  سال 
طالبان  ممانعت  به خاطر  دارد،  نام  گرمسیر  که 
از رای دهی، مردم بر آنها حمله برده و حادثه ی 
حادثه ی  بودند.  آورده  به وجود  را  مشابهی 
در  مردم   توسط  طالب  نفر  دو  شدن  کشته 
طالب،  دو  که  داد  رخ  آن  از  پس  ناوه،  ولسوالی 
مرد کهن سالی را که باریداد نام داشت به اتهام 
نماز  ادای  از  بعد  که  هنگامی  دولت،  با  همکاری 
تراویح به منزل برمی گشت به قتل رساندند. این 
حادثه در قریه ی »سره کال«  منطقه ی تریخ زابور 
ولسوالی ناوه رخ داده است. خبر دیگر حاکی از 
آن است که یک عضو شورای اجتماعی ولسوالی 
گرشک روز یک شنبه در بازار این ولسوالی هدف 
شلیک مهاجمین قرارگرفته است که حمله کنندگان 
نیز  دوشنبه  روز  صبح  شده اند.  فرار  به  موفق 
بازار  در  جاسازی شده  ماین  یک  انفجار  اثر  در 
سبزی فروشی این ولسوالی دو فرد ملکی کشته 
شده اند و چهار تن نیز زخم برداشته اند و.... اما 
به گفته ی سخنگوی ریاست امنیت ملی، برخی از 
باعث  افغانستان،  جزای  قانون  در  محدودیت ها 
بی رویه  قتل های  این  مرتکب  اشخاص  که  شده 
بعد از اثبات جرم دوباره رها شوند و یا هم به 
در  مشعل  آقای  گردند.  محکوم  سبک  جزاهای 
حالی که  چنین برخودهایی را نادرست نمی داند، از 
دولت افغانستان خواسته است تا جهت رسیدگی 
خاصی  محکمه ی  تروریستان  دوسیه های  به 
ایجاد کند. خواستی که معلوم نیست چه پاسخی 
خواهد یافت که دولت افغانستان با درنظرداشت 
خود   کار  مخل  آن را  آشتی طلبانه اش  برنامه ی 
حکومت  وزیر  یک  وقتی  همچنین  خواند.  خواهد 
انجام  طالبان  توسط  جنایاتی  چنین  که  می گوید 
نباید  نیز  آنها  سخنگویان  گفته های  به  نمی یابد، 
خواست  که  کرد  تصور  می توان  و  کرد  اعتماد 
تدویر یک محکمه ی اختصاصی فقط در سطح یک 
آرزو باقی خواهد ماند. مساله بر سر اعدام این 
انسان  دو  کشته شدن  بلکه  نیست،  جنایت کاران 
جنایت کار  ولو  محکمه،  بدون  آن هم  و  سنگ  به 
حالتی  درهیچ  و خودفروخته  احمق  و سادیست 
پسندیده و مطلوب  نیست، زیرا آنچه مهم است 
توقف چرخه ی خشونت و خودسری است و الگو 
اعمال حیوانی و جنایت کارانه ای که  قرار گرفتن 
است  این  قربانی می گیرد. مساله  ما  از  هر روز 
سرایت کننده  بی رحمی  و  آدمکشی  خشونت،  که 
است و به سرعت از یک فرد یا جمع  به دیگران 
انتقال می کند. به ویژه در آنجا که دولت و حکومت 
از انجام عدالت می هراسد و مصلحتا آن را کنار 
کتمان  و  انکار  می کند.  فراموش  و  می گذارد 
اقدامات  برای  را  راه  عدالت،  اجرای  از  حکومت 
تالفی جویانه باز می کند و این به معنای آن است 
پا  زیر  و  شخصی  انتقام جویی  و  خشونت  که 
نوع اصولی،  گذاشتن هر  کنار  و  قانون  گذاشتن 
گسترش می یابد. مگر نگفته اند که ترحم بر گرگ 
و پلنگ، جنایت بر گوسفندانی است که در معرض 

حمالت این گرگ ها قرار دارند.   

زنگ اول


حمالت  »کاهش  از  حالی  در  ناتو 
می کند  صحبت  شورشیان  گروهی« 
اخیر،  روز  ده  از  کمتر  در  تنها  که 
طالبان دو حمله گروهی را در والیات 

کابل و پروان اجرا کردند.
این حمالت که یکی مقر والی والیت 
پروان و دیگری مرکز فرهنگی بریتانیا 
در کابل را هدف قرار داد، نزدیک به 

سی کشته بر جا گذاشت.
سوی  از  که  گزارش هایی  در 
بیشتر  منتشر شده،  متحد  ملل  سازمان 
حمالت  از  ناشی  غیرنظامیان  تلفات 

متحده  ایاالت  بودجه  روی  امریکایی 
مشکل  یک  اما  مانده اند  قدم  ثابت 
روزنامه  این  دارد.  وجود  نیز  اساسی 
که  ندارد  وجود  آن  امکان  می افزاید 
هزینه  های  مورد  در  متحده  ایاالت 
ارایه  دقیقی  معلومات  خود  جنگی 

نماید.
نویسنده گزارش به این نظر است که 

بودجه بزرگ و مغلق است.
ارایه  ارقام  اساس  بر  دیتروید  روزنامه 
ایاالت  دفاع  وزارت  جانب  از  شده 
ماه  ختم  در  که  است  مدعی  متحده 
و  عراق  در  جنگ  مصارف  اپریل، 
تجهیز  و  تربیه  شمول  به  افغانستان، 
و  افغانستان  امنیتی  قوای  کارمندان 

می کنند.  فراهم 
که  منطقه ای  هر  در  گروه  این 
تسلط دارد ناامنی در آن به صورت 
مردم  و  است  محسوس  آشکارا 
فعالیت  به  امن  فضای  در  نمی توانند 

بپردازند.
مردم محل در حالی دست به کشتن 
این  از  پیش  که  می زنند  طالب  دو 
افغانستان  طالبان در والیات مختلف 
اتهام  به  باشندگان  کشتار  به  دست 
و  دولت  با  همکاری  و  جاسوسی 

نیروهای خارجی زده اند. 
مردم  که  می دهد  نشان  حادثه  این 
که  را  ظلمی  تحمل  این  از  بیش 
می  دارند،  روا  شهروندان  بر  طالبان 
بر  طالبان  که  مناطقی  در  ندارند. 
تمامی  از  مردم  دارند،  تسلط  آنها 

مزایای زندگی مدرن محرومند. 
پروژه های  تطبیق  اجازه ی  طالبان 
سرک،  ساختن  مانند  عام المنفعه 
را  آب  بندهای  و  شفاخانه  مکتب، 

اعالم  کشور  در  مستقر  ناتو  نیروهای 
غیرنظامیان  تلفات  آمار  که  کرده اند 
سه  با  مقایسه  در  اخیر،  ماه  سه  در 
درصد  چهارده  جاری  سال  اول  ماه 

کاهش داشته است.
گروهی  حمالت  که  می گوید  ناتو 
کاهش  جاری  سال  در  شورشیان 
داشته و عالوه بر این، کشف انبارهای 
به  مربوط  نظامی  تجهیزات  و  سالح 
امنیتی  نیروهای  سوی  از  شورشیان 
به  مسلح  شورشیان  پیوستن  نیز،  و 
برنامه صلح، از عوامل کاهش تلفات 

غیرنظامیان است.
با  کرده،  ارایه  ناتو  که  آماری 
گزارش هایی که از سوی سازمان ملل 
غیرنظامیان در  تلفات  متحد در مورد 
آشکار  تفاوت  شده،  منتشر  افغانستان 

دارد.
ملل  سازمان  پیش،  ماه  دو  حدود 
ماه  شش  در  که  کرد  اعالم  متحد 
غیرنظامیان  تلفات  جاری،  سال  اول 
افزایش  صد  در  پانزده  افغانستان  در 

داشته است.

با  رابطه  در  مطلبی  دیترویت  روزنامه 
چاپ  متحده  ایاالت  جنگ  مصارف 

کرده است.
در این مطلب آمده است که مصارف 
از  بلندتر  شاید  متحده  ایاالت  جنگ 

۳.۷ تریلیارد دالر برسد.
در  است  مدعی  دیتروید  روزنامه 
کاهش بودجه که قرار است در اخیر 
سال جاری صورت گیرد، بودجه های 
مورد  بیشتر  عراق  و  افغانستان  جنگ 
این که  اما  قرار خواهد گرفت.  هدف 
جنگ ها در این دو کشور به چه قمیتی 
تمام  امریکایی  دهندگان  مالیه  باالی 

می شود، هیچ کسی نمی داند.
ایاالت  کانگرس  گزارش،  این  براساس 
صرف  را  دالر  تریلیارد   ۳.۱ مبلغ  متحده 
دفاع  وزارت  ساالنه  مصرف  جهت 
در  پول  این  از  این که چقدر  و  برگزیده 
و  تیل  انتقاالت،  کارمندان،  مصارف 
سایر بخش ها به مصرف خواهد رسید از 
لیست های طویل وزارت دفاع هویدا است.

یک  بر  استناد  با  دیتروید  روزنامه 
مطالعه اخیر دانشگاه براون می نویسد: 
جنگ های جاری در عراق و افغانستان 
ناهمگون آن، ۷.۳ تریلیارد  تاثیرات  و 
دالر، یا بهتر بگویم، مبلغ ۱۲ هزار دالر 
بر هر شهروند امریکایی هزینه برداشته 
است. در ادامه مطلب روزنامه دیتروید 
قانون دانان  هرچند  که  است  آمده 

ادامه از صفحه 1
ولسوالی  ساکنان  کابل:  8صبح، 
طالب  دو  هلمند  والیت  ناوه ی 
چوب  و  سنگ  ضرب  به  را  مسلح 
اتفاق  از آن  این حادثه پس  کشتند. 
از  تن  یک  طالب  دو  این  که  افتاد 
اتهام  به  را  ولسوالی  این  موسفیدان 
تیرباران کردند.  با دولت  همکاری 

است  گفته  هلمند  والی  سخنگوی 
زمانی که این موسفید توسط طالبان 
می شود،  تیرباران  دوشنبه  شب  در 
با سنگ  و  می شوند  مردم خشمگین 
حمله  طالب  دو  این  بر  چوب  و 

می کنند.
زمانی  طالبان  برابر  در  مردم  خشم 
با  گروه  این  که  می شود  ظاهر 
راه اندازی رعب و وحشت، زندگی 
دارند،  تسلط  که  مناطقی  بر  را 
میان  در  طالبان  ساخته اند.  دشوار 
این  به  و  می گیرند  سنگر  مردم 
را  غیرنظامیان  تلفات  زمینه ی  ترتیب 

بمبگذاری های  شورشی،  گروه های 
انتحاری  حمالت  و  جاده ای  کنار 

دانسته شده است.
امنیتی  نیروهای  این،  بر  عالوه  اما 
به  موارد  برخی  در  نیز  ناتو  و  داخلی 
کشتار غیرنظامیان در جریان درگیری 

با شورشیان متهم شده اند.
تلفات  برجسته  عوامل  از  یکی 
ناتو،  نیروهای  سوی  از  غیرنظامیان 
شده  خوانده  هوایی  عملیات  اجرای 
که دولت بارها خواستار توقف آن از 

سوی ناتو شده است.

 در دور دوم انتقال 
مسوولیت بدخشان 

شامل است
پیتی،  ویلیم  آاقای  بدخشان:  8صبح، 
سفر  طی  گذشته  روز  انگلستان  سفیر 
به والیت بدخشان، با مقام های محلی 
والیتی  دفتر  اعضای  والیت،  این 
و  مدنی  جامعه  صلح،  عالی  شورای 
روند  پیرامون  والیت  این  خبرنگاران 
انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای 
و  دیدار  افغان  نیروهای  به  خارجی 

گفتگوکرد.
آقای پیتی گفت که هدف سفرش به 
وضعیت  بررسی  را  بدخشان  والیت 
و  امنیتی  مسوولیت های  پذیرش 
در  نگرانی ها  برخی  ساختن  برطرف 

این زمینه تشکیل می دهد.
از  »بدخشان  گفت:  انگلستان  سفیر 
مرحله  برای  که  است  والیاتی  جمله 
دوم انتقال مسوولیت های امنیتی آماده 
می شود و نیروهای امنیتی این والیت 
مسوولیت  این  گرفتن  کامل  آمادگی 

را دارند.«
وی اضافه کرد که انتقال مسوولیت های 
به  بین المللی  نیروهای  از  امنیتی 
نیروهای افغان پایان کمک های جامعه 
جهانی به افغانستان نبوده، بلکه ظرفیت 

این کمک ها تغییر خواهد نمود.
درصد   90 پیتی  آقای  گفته  به 
افغانستان  به  کمک های اتحادیه اروپا 
را کمک های کشور انگلستان تشکیل 
در  بیشتر  کمک ها  این  که  می دهد 
به  معلمین  معاشات  و  معارف  بخش 

مصرف می رسد.
که  گفت  همچنین  انگلستان  سفیر 
و  عالی  شورای  والیتی  دفتر  بودجه 
از معاشات معلمین در والیت  بخشی 
پرداخت  انگلستان  را کشور  بدخشان 

می نما ید.

سنگ تهداب 
لیسه شبانه شیخ عطار 

غزنی گذاشته شد
تعمیر  تهداب  سنگ  غزنی:  8صبح، 
والیت  در  عطار  شیخ  شبانه  لیسه 
گذاشته  زمین  به  دیروز  صبح  غزنی 

شد.
حسني مبارک عزیزي رییس معارف 
غزني، در مراسم افتتاح این پروژه به 
رسانه ها گفت هزینه این پروژه  مبلغ 
۲۷0 هزار دالر امریکایی می باشد که  
از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر 

تمویل مي گردد. 
با  مبارزه  »وزارت  می گوید:  عزیزی 
هدف  به  را  پروژه  این  مخدر  مواد 
و  مخدر  مواد  ترویج  علیه  مبارزه 
سواد آموزی  فرهنگ  نهادینه سازی 
تمویل  تعلیم،  به  جوانان  تشویق  و 

مي نماید.«
»این  می افزاید:  غزني  معارف  رییس 
تعمیر داراي ۱6 اتاق درسي مي باشد 
ظرفیت  درسی  وقت  یک  در  و 
را  دانش آموز  نفر   800 گنجایش 

دارد. 
به گفته عزیزی، 8 باب اتاق اداري و 
یک حلقه چاه آب آشامید ني صحي 
رییس  مي باشد.  پروژه  این  جز  نیز 
این  اظهار می دارد که  معارف غزني 
عطار  شیخ  شبانه  لیسه  براي  تعمیر 

غزني درنظر گرفته شده است. 
حسین نعیمي مدیر این لیسه از افتتاح 
کرده  خرسندي  اظهار  پروژه  این 
افزود که قبل از این، لیسه شبانه شیخ 
براي  و   نداشت  تعمیر  غزني  عطار 
ساختمان  از  دانش آموزان  تدریس 

لیسه شمس العارفین استفاده مي شد. 
گفتنی است که همزمان با افتتاح کار 
کتابخانه  عطار  شیخ  لیسه  تعمیرشبانه 
و اتاق البراتوار آن نیز بازگشایی شد. 

عراق، حدود ۷.9 میلیارد دالر در یک 
ماه هزینه برداشته است.

در این گزارش آمده است که ایاالت 
ماه  از  را  دالر  میلیارد  مبلغ ۵.۱  متحده 
اکتوبر ۲0۱0 الی ماه می ۲0۱۱، جهت 
نقلیه،  تیل وسایط  گیلن  انتقال 8.۳۲9 
به  برق  تولید  جنراتورهای  و  هواپیما 

مصرف رسانیده است.
در ادامه مطلب روزنامه دیتروید حاکی 
از بلند رفتن مصارف منسوبین ایاالت 

متحده در افغانستان می باشد.
که مصرف  است  آمده  مطلب  دراین 
از  افغانستان  در  امریکایی  منسوب  هر 
در  دالر  هزار   66۷ به  دالر  هزار   ۵0۷

طول یک سال بلند رفته است.

آتش  را  مکاتب  یا  آنها  نمی دهند. 
بر  را  تعلیمی  مراکز  یا  و  می زنند 

روی شاگردان مسدود می کنند. 
کارمندان  از  تن  هزاران  هم اکنون 
امنیتی  خصوصی  شرکت های 
پروژه های  امنیت  تامین  برای 
فعالیت  مصروف  عام المنفعه 
بر  طالبان  حمالت  از  تا  هستند 
این  کنند.  جلوگیری  پروژه ها  این 
که  مناطقی  در  که  است  حالی  در 
نمی دهند  پناه  طالبان  به  آنها  مردم 
بدون  بازسازی  فعالیت های  تمام 
پیش  به  طالبان،  مزاحمت های 
بازسازی  مزایای  از  مردم  و  می رود 

می شوند.  مستفید 
ناوه  ولسوالی  در  مردم  عملکرد 
ساکنان  برای  نمونه ای  می تواند 
روستاهای  و  ولسوالی ها  سایر 
به  گفتن  نه  با  تا  باشد  افغانستان 
زندگی  و  پیشرفت  زمینه های  طالبان 

امنیت را تجربه کنند.  با  همراه 

ناتو: 
چهارده درصد تلفات غیرنظامیان کاهش یافته است

مصارف جنگ ایاالت متحده شاید از 3/7 تریلیارد دالر بلندتر برود

باشندگان ولسوالی ناوه دو طالب را با سنگ و چوب کشتند
مشت کوبنده مردم بر دهان طالبان 
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س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
1064روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

خانمی  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
جنگ های  در  را  شوهرش  که  داریم  خود  با  را 
چنین  را  حادثه  آن  و  داده  دست  از  میان گروهی 
بیان می دارد: »زندگی من مملو از درد و غم است. 
کنیم،  بیان  شما  برای  را  آن  کدام  یک  نمی  دانم 
می گذرد،  سالی  برایم  آن  ساعت  و  هرلحظه  زیرا 
شب  مردم  بود  حاکم  کمونیستی  نظام  زمانی که  تا 
و روز با ترس زندگی می کردند، چون از یک سو 
روسی شان  همدستان  با  دولتی  جنایت کاران 
دیگر  از طرف  و  می کردند  اذیت  و  آزار  را  مردم 
شلیک  مجاهدین  سوی  از  که  کوری  راکت های 
و  می برد  بین  از  را  زیادی  بی گناه  مردم  می شد، 
بین  جنگ  می شد.  فامیل  هزاران  بدبختی  باعث 
و  گرفت  مردم  از  زیادی  قربانیان  جناح  دو  این 
از  و  نمودند  قبول  را  شکست  روس ها  سرانجام 
روسی  عساکر  شدن  بیرون  با  شدند.  بیرون  کشور 
بعد  و  گردید  متزلزل  هم  کمونیستی  نظام  پایه های 
به  را  حکومت  که  گرفتند  تصمیم  آنها  مدتی  از 
نیروهای مجاهدین تسلیم نمایند. بعد از مدتی نظام 
از کمونیستی به نظام جمهوری اسالمی تبدیل شد و 

مجاهدین رسما وارد شهر کابل شدند و حکومت 
تمثیلی آنها آغاز شد. مردم بسیار خوش بودند چون 
بدون کدام خونریزی همه چیز پایان یافته بود. روزها 

تغییر  اوضاع  روزها  این  گذشت  با  اما  می گذشت، 
نمود و آن گروه ها به خاطر تصاحب قدرت به نزاع 
این  در  شد،  آغاز  میان گروهی  جنگ های  و  افتادند 

میان مردم بودند که باید یک بار دیگر قربانی جنگ 
می شدند، آهسته آهسته برشدت جنگ افزوده می شد 
و عرصه زندگی برای مردم تنگ  و تنگ تر می شد، 
درحال  دیگر  سوی  به  یک سو  از  سرگردان  مردم 
اما کجا  بیابند،  امن تری را  باید جای  بودند که  فرار 
بود جای امن، زیرا جنگ بین تمام گروه ها در تمام 
را گرد و خاک  مناطق جریان داشت. فضای  شهر 
گرفته بود و جز صدای فیر راکت و مرمی که اصابت 
می کرد چیز دیگری به گوش نمی  رسید، در جریان 
جنگ شوهرم که 45 ساله بود در اثر اصابت راکت 
شهید شد او مردی بی گناه و غریب کار بود که همان 
اما جنازه ی اورا  به دنبال کار و غریبی رفته بود  روز 
برای ما آوردند، که آغشته به خون بود. این هم یکی 
است.  مردم  برای  که  ثمره های جنگ  و  نمونه ها  از 
این تنها فامیل ما نیست که چنین است هر فامیل افغان 
مانند ما داغ دیده اند. از این جنگ صدمه دیده اند و از 
جنگ نفرت دارند. من از دولت خود می خواهم که 
باید با قربانیان جنگ همدردی نماید و جنایت کاران 
مرتکب  را  جنایت هایی  سه دهه  این  جریان  در  که 
شده اند به جزای اعمال شان برسند و حق مردم از آنها 
گرفته شود. به سواالت ما پاسخگو باشند. ما خواهان 

اشد مجازات برای عامالن این وقایع هستیم.«



شوهرم را کشتند

با گذشت این روزها اوضاع تغییر نمود و آن گروه ها به خاطر 
تصاحب قدرت به نزاع افتادند و جنگ های میان گروهی آغاز 

شد، در این میان مردم بودند که باید یک بار دیگر قربانی جنگ 
می شدند، آهسته آهسته برشدت جنگ افزوده می شد و عرصه 

زندگی برای مردم تنگ  و تنگ تر می شد، مردم سرگردان از 
یک سو به سوی دیگر درحال فرار بودند که باید جای امن تری 
را بیابند، اما کجا بود جای امن، زیرا جنگ بین تمام گروه ها در 

تمام مناطق جریان داشت. فضای  شهر را گرد و خاک گرفته بود 
و جز صدای فیر راکت و مرمی که اصابت می کرد.
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در گزارش های رسانه های بین المللی آمده است که وزير 
دفاع امريکا از امتیازدهی مجدد امريکا به پاکستان سخن 
گفته و مدعی شده است که اياالت متحده چاره ای جز 
حفظ روابط خود با پاکستان ندارد. به نظر می رسد، اين 
امتیازدهی می تواند پاکستان را در معرض استفاده جويی 
بیشتر از وضع موجود در منطقه قرار دهد. اين در حالی 
است که برای پیشبرد مبارزه ی مشترک جهانی و منطقه ای 
پاکستان  به  امتیازدهی  به  اين که  از  بیشتر  تروريزم،  علیه 
ضرورت باشد، به اين ضرورت است که بايستی کوشش 
شود تا پاکستان به رفتار صادقانه در مبارزه با تروريزم در 

قلمرو خاک خود متعهد گردد.
گزارش  فرانسه  خبرگزاري  از  نقل  به  داخلی  رسانه های 
پیش  روز  دو  امريکا  دفاع  وزير  پانتا«  »لیون  که  داده اند 
که  است  کرده  اعالم  کشور  اين  ملی  دفاع  دانشگاه  در 
با  اسالم آباد  ارتباط  درباره  که  نگراني هايي  علي رغم 
جز  به  چاره اي  هیچ  امريکا  دارد،  اما  وجود  شبه نظامیان 

حفظ اتحاد خود با پاکستان ندارد.
سخنراني  در  امريکا  دفاع  وزير  گزارش،  اين  براساس 
در  ملي  دفاع  دانشگاه  در  نظامي  افسران  جمع  در 
توجه  با  که  است  گفته  زمان  عین  در  واشنگتن  دي سي 
با شبکه ی »حقاني« که  پاکستان  ارتباط عناصر دولتي  به 
امريکا  رهبري  تحت  نظامیان  به  حمله  طراحي  حال  در 
در همسايگي اين کشور در افغانستان هستند، و از طرفي 
سازماندهي  مسوول  که  طیبه  لشکر  با  پاکستان  رابطه 
مشکل  پاکستان  با  روابط   حفظ  است،  هند  در  حمالت 

است.
را  روابط  اين  حفظ  آنچه  است  گفته  همچنین  پانتا 
دشوارتر مي سازد اين است که پاکستان با شبکه ی حقاني 
به آن  نیز در حال حرکت  اين شبکه  ارتباط است و  در 
هدف  افغانستان  در  را  ما  نیروهاي  و  هستند  مرز  سوي 
حمالت خود قرار مي دهند. وزير دفاع امريکا به ارتباط 
بین پاکستان و سازمان تروريستي»LeT« که در هند دست 

به عملیات های تروريستی می زند نیز اشاره کرده است.
و  پاکستان  بین  ارتباط  بر  امريکايی  مقامات  وقتی 
انتظار  اين  می کنند،  تصريح  منطقه  تروريستی  گروه های 
موقعیت  به  توقع  با  متحده  اياالت  که  می گیرد  شکل 
دارد  جهانی  گذاری های  سیاست  در  که  استراتژيکی 
دارد،  متحد  ملل  سازمان  در  که  نفوذی  به  توجه  با  و 
راهکار های فشارآمیزی را در برابر پاکستان به کار بگیرد، 
تا اين کشور مجبور گردد در سیاست خود در رابطه به 

گروه های تروريستی تجديد نظر کند.
اما ديده می شود که مقامات امريکايی و به خصوص وزير 
دفاع امريکا علی رغم بر شمردن موارد متعدد از همکاری 
پاکستان با گروه های تروريستی منطقه ای، گفته است که  

توافقنامه  امضای  آستانه ی  در  افغانستان  و  امريکا 
اياالت  نیروهای  به هزاران سرباز  استراتژيکی اند که 
متحده امريکا اجازه خواهد داد حداقل تا سال 2024 

در افغانستان باقی بمانند. 
اين توافقنامه نه تنها به رهنما ها و آموزگاران نظامی 

نیروهای  آموزش  قسمت  در  تا  داد  خواهد  اجازه 
به  بلکه  نمايند،  همکاری  پولیس  و  ملی  اردوی 
سربازان نیروی ويژه امريکا و نیروی هوايی آن کشور 
بمانند.                                                                                                  باقی  افغانستان  در  تا  داد  خواهند  اجازه  نیز 
چشم انداز اين توافقنامه با خشم کشورهای همسايه ی 
و  علنی  به صورت  ايران  است  شده  روبرو  افغانستان 
نگرانی  ابراز  اين موضوع  به  نسبت  پاکستان در خفا 
از  تن  يک  گفته های  اساس  بر  همچنین  کرده اند. 
دارد  وجود  آن  خطر  صلح،  شورای  ارشد  اعضای 
برای  تالش  هر نوع  به  زدن  پا  پشت  با  طالبان  که 
به وجود  امکانات  مذاکره،  میز  پای  به  کشیدن شان 
امريکايی  نیروهای  روند خروج  نمايند.  رد  را  آمده 
مسوولیت های  انتقال  روند  قرارداد  امضای  از  پس 
سال  تا  و  است  يافته  آغاز  افغان  نیروهای  به  امنیتی 
2014 که مسوولیت های امنیتی شهر کابل به نیرو های 
داشت.                                                                                                        خواهد  ادامه  می شود،  منتقل  افغان  امنیتی 
رها  تنها  يک باره  به  مبادا  که  محتاط اند  افغان ها  اما 
شوند و به همین ملحوظ عالقمندند تا پس از مهلت 
متعهد  درازمدت  همکاری  به  را  امريکا  تعیین شده، 
که  عقیده اند  اين  به  تحلیلگران  از  شماری  سازند. 
نیروهای نظامی امريکا می خواهند حضور نظامی شان 
ايران  پاکستان،  مانند  کشورهايی  نزديکی  در  را 
و  افغانستان  رسمی  مقامات  نمايند.  حفظ  چین  و 
اياالت متحده امريکا گفته اند، امیدوارند تا اين پیمان 
با  رابطه  در  که  بن  کنفرانس  از  قبل  را  استراتژيک 
خواهد  برگزار  دسامبر  ماه  در  افغانستان  موضوعات 
در  کرزی  حامد  و  اوباما  باراک  نمايند.  امضا  شد، 
را  رسمی  مذاکرات  تا  توافق کردند  هفته ی گذشته 
کشور  هردو  ملی  امنیت  روسای  و  ببخشند  سرعت 
ديدار  هم  با  واشنگتن  در  سپتامبر  ماه  در  است  قرار 

کنند. 
رنگین دادفر اسپنتا، مشاور ارشد امنیتی حامد کرزی 
از  تلگراف«  »ديلی  خبرنگار  به  اظهاراتش  درضمن 
ياد  چشمگیر«  »پیشرفت  يک  عنوان  به  موضوع  اين 
نمود. مقامات اياالت متحده گفته اند، در بسا از موارد 
به  دسامبر  ماه  تا  اگر  و  رسیده اند  توافق  به  کوچک 

توافق کلی دست نیابند، مايوس خواهند شد.  
حضور  که  است  داشته  اظهار  همچنین  اسپنتا  داکتر 
نیروهای  تربیت  لحاظ  از  تنها  نه  درازمدت  نظامی 

با اين وجود در معرض خطر بودن منافع حیاتي امريکا به 
اين معناست که واشنگتن مجبور است به مشارکت خود 
مشغول  ما  آنجايي که  از  و  بماند  باقي  متعهد  پاکستان  با 
با القاعده در پاکستان هستیم و اين کشور نیز در  جنگ 
اين اقدام با ما همکاري مي  کند، هنوز هیچ راه چاره اي به 

جز حفظ روابط با اين کشور وجود ندارد.
کارشناسان سیاسی به اين نظر می باشند که اتخاذ موضع 
نرم از سوی مقامات امريکايی نسبت به پاکستان، نه تنها 
مبارزه  پاکستان در عرصه  از سوی  مثبت  باعث رويکرد 
خواهد  سبب  بلکه  گرديد،  نخواهد  تروريزم  با  مشترک 
از  استفاده  با  بیشتری   باج گیری  به  کشور  اين  تا  شد 
وضعیت موجود ادامه دهد. اين در حالی است که فشار 
تحمیل  افغانستان  بر  پاکستان  سوی  از  رفتار  اين گونه 
اين  به صورت کج دار در  می گردد؛ زيرا وقتی پاکستان 
علی رغم  اسالم آباد  سران  وقتی  و  می گیرد  سهم  مبارزه 
مرموز  حمايت  از  افغانستان،  رسمی  درخواست  و  توقع 
امنیتی  بر نمی دارند، وضعیت  گروه های شورشی دست  

در افغانستان شکننده تر می شود.
در چنین وضعیتی وقتی اياالت متحده امريکا از همکاری 
اين  وقتی  خصوص  به  و  می گويد  سخن  پاکستان  با 
مطرح می گردد،  اين کشور  دفاع  وزير  از سوی  گفته ها 
به  نسبت  امريکا  گويا  که  می کند  ايجاد  را  تصور  چنین 
کم اعتنا  افغانستان،  در  کرده اش  خوداعالم  مسوولیت 
شده است. اياالت متحده امريکا با اين ادعا به افغانستان 
لشکرکشی نظامی کرده است که به امنیت در اين کشور 
صلح  و  ثبات  تامین  راستای  در  همچنین  و  کند  کمک 

و استقرار دموکراسی، مردم افغانستان را همکاری کند.
وقتی امريکا علی رغم دانستن و مطلع بودن نسبت روابط 
به کشته  توجه  با  و  تروريستی  و گروه های  پاکستان  بین 
شدن بن الدن در يک نقطه امن در داخل خاک پاکستان، 
اين  اعالم می کند،  پاکستان  با  به همکاری  ملزم  را  خود 
اياالت  که  می آيد  وجود  به  افغان ها  نزد  در  برداشت 
متحده، اولويت ها و وضعیت موجود در افغانستان را در 

رده های اول اهمیت انگاری قرار نداده است.
وزير  سوی  از  همکاری  به  الزام  اعالم  ديگر،  سوی  از 
موضع گیری های  از  برخی  با  پاکستان،  با  امريکا  دفاع 
ديپلوماتیک اياالت متحده نیز تناقض دارد و گويای اين 
واقعیت است که سران کاخ سفید، رفتارها و رويکردهای 

متفاوت نسبت به اسالم آباد دارند.
مقامات  که   است  آمده  خبری  رسانه های  از  برخی  در 
امريکا  خارجه ی  وزارت 
ازسرگیري  دارند  تاکید 
پاکستان  به  نظامي  کمک 
در  تغییراتي  ايجاد  به 
در  کشور  اين  همکاري 
منوط  تروريسم  با  مبارزه 
که  گزارشی  در  است. 
خبري  پايگاه  از  نقل  به 
شده،  منتشر  وار«،  »انتي 
مقامات  که  است  آمده 
امريکا  خارجه ی  وزارت 
که  کرده اند  تاکید  اخیرا 
امريکا  ماه گذشته  تصمیم 
نظامي  قطع کمک  درباره 
به  همچنان  پاکستان  به 
و  است  باقي  خود  قوت 
که  زماني  تا  تصمیم  اين 
در  تغییراتي  اسالم آباد 

همکاري خود ايجاد نکند، ادامه خواهد داشت.
به  الزام  از  امريکا  دفاع  وزارت  وقتی  حالتی  چنین  در 
تا  می گردد  سبب  می گويد،  سخن  پاکستان  با  همکاری 
پاکستان  به  نسبت  امريکايی ها  تناقض در رويکرد  نوعی 

به نمايش گذاشته شود.

تروريزم  علیه  مبارزه  در  بلکه  است  حیاتی  افغان 
اظهاراتش چنین  ادامه  در  بود. وی  موثر خواهد  نیز 
و  اسلحه  به  ما  امريکايی ها  »اگر  است:  افزوده 
تجهیزات فراهم کنند، آنها به امکانات نیاز دارند تا 
آموزش  به  آنها  اگر  برسانند.  ما  رابه  تجهیزات  اين 
مربیان و  اين  بپردازند، پس  پولیس  اردو و  نیروهای 
آموزگاران ده يا بیست تن نخواهند بود، بلکه تعداد 
آنها به هزاران تن خواهد رسید. ما می دانیم که ما در 
مواجهه با تروريزم بین المللی هستیم. سال 2014 پايان 
کار گروه های تروريستی بین المللی نخواهد بود و ما 

اين  برای  بجنگیم.  آنها  تا علیه  تعهد مشترک داريم 
مقصد، اياالت متحده امريکا نیازمند امکانات خواهد 

بود.« 
جنگنده  طیاره های  حمايت  به  هنوز  افغان  نیروهای 
در  داشت.  خواهند  نیاز  امريکايی  هلی کوپترهای  و 
اظهار  تخمینی  سنجش  با  واشنگتن  مقامات  گذشته 
در  نظامی  نیروی  هزار   25 حدود  در  که  داشته اند 
اظهاراتش  ادامه  در  اسپنتا  داکتر  بود.  خواهد  کار 
نظامی  حضور  برای  ما  »پیشنهاد  است:  گفته  چنین 
 2014 سال  از  که  سال  ده  مدت  به  متحده  اياالت 
تحت  هنوز  پیشنهاد  اين  اما  می باشد،  می يابد،  آغاز 
قول ساخت  امريکايی ها  دارد.  قرار  بررسی  و  بحث 
در  مهمان  عنوان  به  و  نداده اند  را  نظامی  پايگاه های 
پايگاه های نظامی اردوی ملی حضور خواهند داشت. 
با  را  مخالفت شان  عمیقی  بصورت  ايران  و  پاکستان 

امضای اين پیمان ابراز داشته اند.«  
در  افغانستان  در  روسیه  سفیر  اويتیسیان  اندری 
نیازمندی های  »افغانستان  داشت:  ابراز  چنین  مورد 
برخی  دايمی  نظامی  حضور  تا  دارد  ديگری  فراوان 
اقتصادی  نیازمند مساعدت های  کشورها. اين کشور 
ابزاری  نظامی  پايگاه های  است.  صلح  برقراری  و 
نیازی  چه  نمی دانم  من  نیستند.  صلح  برقراری  برای 
اگر  دارد.  وجود  نظامی  پايگاه های  اين  حضور  به 
و  شده  مغلوب  تروريسم  اگر  رسیده،  پايان  به  کار 
پس  کاری شده،  ثبات  و  برقراری صلح  قسمت  در 
اما اگر  نیازی وجود دارد؟  نظامی چه  پايگاه های  به 
کار به پايان نرسیده، پس شمار زياد سربازان و حتا 
هزار  پنجاه  و  صد  به  شمارشان  که  ويژه  نیروهای 
میرسد، نتوانستند اين کار را به انجام رسانند، پس اين 
ديگر ناممکن است. خروج کامل نیروهای خارجی 
دولت  با  مذاکره  بخاطر  طالبان  شرط های  از  يکی 
اين مذاکرات  پیمان روند  اين  و  آقای کرزی است 

را آسیب خواهد رسانید.« 
شورای  معاون  مجاهد،  عبدالحکیم  اظهارات  قرار 
شده  تنظیم  کرزی  آقای  اداره  سوی  از  که  صلح 
است، طالبان در واکنش به اين پیمان، حمالت شان را 
بیشتری را  شدت بخشیده اند و می خواهند فشارهای 
علیه جامعه ی جهانی و دولت افغانستان اعمال کنند. 
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با این که مقامات وزارت صحت عامه ی کشور از کاهش 
بیش از بیست درصدی واقعات بیماری ماالریا در کشور 
خبر می  دهند، ولی هنوز این مرض در بیست والیت کشور 

از جمله هرات به عنوان یک خطر محسوب می گردد.
هرات  عامه  صحت  وزارت  مسوول  مقامات  گفته  به 
بیماری  معرض  در  که  است  والیتی  چهارده  جمله ی  از 

ماالریا قرار دارند. 
کاهش  از  هرات  عامه ی  صحت  مسوولین  این حال  با 
سال گذشته  در طول چند  مرض  این  واقعات  فوق العاده 
خبر می دهند. به گفته مقامات صحت عامه ی هرات پیش 
از این ماالریای نوع کشنده یا »فلسی فارمیت« شیوع بیشتر 
داشت، ولی با تالش صحت عامه حاال حدودا نود درصد 
از واقعات ماالریا از نوع »وای واکس« بوده است که نوع 
مریض  بردن  بین  از  توانایی  که  می باشد  ماالریا  ضعیف 

را ندارد. 
داکتر محمد یونس ندیم مسوول والیتی مبارزه با امراض 
ماالریا و لشمانیا در هرات می گوید میزان واقعات هردو 

نوع ماالریا در هرات کاهش چشم گیری یافته است. 
او می گوید: »از سال 1382 تا سال 1389 در حدود 127 
و  واکس  وای  نوع  ماالریای  واقعات  در  کاهش  درصد 
کشنده  نوع  ماالریای  واقعات  در  کاهش  درصد   77
یا »فلسی فارمیت« به وجود آمده است که این خود یک 
بزرگ و رقم چشم گیری در عرصه کنترول  دست آورد 

مرض ماالریا در هرات می باشد.«
است که  هنوز هم هرات جز چهارده والیتی  این حال  با 

بیشتر تحت تاثیر مرض ماالریا می باشند. 
 آقای ندیم اظهار می دارد: »در ربع اول سال جاری حدود 
این  از  که  شده اند  تداوی  هرات  در  ماالریا  واقعه   210

می ان 3 مورد ان از نوع ماالریای کشنده بوده اند.«
هفت  حدود  هرات،  عامه ی  صحت  آمار های  براساس 
ولسوالی در هرات بیش از دیگر مناطق این والیت تحت 
تاثیر مرض ماالریا می باشند. ولسوالی های گذره، انجیل، 
کرخ، کشک کهنه، کشک رباط سنگی، پشتون زرغون و 
اوبه ولسوالی هایی اند که بیشتر تحت تاثیر بیماری ماالریا 

می  باشند. 
چندی  از  ولسوالی ها  این  در  که  می  افزاید  ندیم  آقای 
به عنوان یکی  پشه خانه که  توزیع صد ها هزار  پیش روند 
از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از مبتال شدن به مرض 

ماالریا است، آغاز گردیده است.
او افزود که توزیع پشه خانه ها در ولسوالی انجیل تکمیل 
در  پشه  خانه  هزار  از دوصد  بیش  توزیع حدود  با  و  شده 

توانایی تشخیص و ارایه ادویه ضد ماالریا را دارند.
مرض ماالریا از هزاران سال به این سو به عنوان یک مرض 
کشنده ی انسان شناخته می شد. این مرض توسط یک پشه 
ماده )مونث( به نام انافیل از حیوان به انسان و یا از انسان به 
انسان انتقال پیدا می کند. با این که مرض ماالریا در بیشتر 
کشور های غربی از بین رفته است، ولی هنوز کشور های 
مناطق  کشور های  خصوصا  انکشاف،  روبه  و  عقب مانده 
گرم سیر با معضله ی مرض ماالریا دست به گریبان هستند. 
 2015 سال  تا  که  است  کرده  تعهد  نیز  افغانستان  دولت 
واقعات  در  درصد  نود  مختلف،  راهکار های  اتخاذ  با 
نیز  فارمیت و شصت درصد  یا فلسی  ماالریا نوع کشنده 
در واقعات ماالریا نوع غیرکشنده یا »وای واکس« کاهش 

نیز بیش از پنج می لیون  بیاورد و در سال جاری  به عمل 
کشور  سراسر  در  ماالریا  ضد  دوای  به  آغشته  پشه  خانه 

توزیع گردیده است. 
مرض ماالریا پس از آنکه دوره مخفی خود را طی کند 
بروز  بزرگی جگر  لرزه، کم خونی و  نظیر تب  با عالیم 
جدی  توجه  عدم  صورت  در  آن  وخیم  نوع  و  می کند 

می تواند مریض را به سوی مرگ سوق دهد. 
پشه  نیش  طریق  از  می تواند  که  تنها  نه  ماالریا  مرض 
مریض  فرد  انتقال خون  از طریق  بلکه  یابد،  انتقال  انافیل 
به فرد سالم و از مادر به جنین نیز قابل انتقال است، ولی 
دارای  پشه  با  شدن  گزیده  همانا  آن  شیوه  معمول ترین 

باکتریای ماالریا می باشد. 
به گفته داکتران، از آنجایی که پشه انافیل از آخر غروب 
تا اوایل صبح اقدام به گزیدن و خونخواری می کند، پس 
از مبتال  قابل مالحظه  اندازه  به  با نصب پشه  خانه می توان 

شدن به این مرض جلوگیری کرد. 
بد  هوای  معنای  به  که  است  ایتالیایی  اسم  یک  ماالریا 
این مرض  ارتباط  ایتالیایی ها چون در گذشته  و  می باشد 
را با هوای بد و باتالق ها می دانستند، این اسم را بر مرض 

ماالریا گذاشتند. 

 مرض ماالریا از هزاران سال 
به این سو به عنوان یک مرض 

کشنده ی انسان شناخته می شد. 
این مرض توسط یک پشه ماده 
)مونث( به نام انافیل از حیوان به 
انسان و یا از انسان به انسان 

انتقال پیدا می کند. با این که مرض 
ماالریا در بیشتر کشور های غربی از 
بین رفته است، ولی هنوز کشور های 
عقب مانده و روبه انکشاف، خصوصا 

کشور های مناطق گرم سیر با 
معضله ی مرض ماالریا دست به 

گریبان هستند. 

با  این پشه  خانه ها که  توزیع  ولسوالی های گذره و کرخ، 
ادویه ضد ماالریا عجین شده اند، ادامه دارد. 

هرات  عامه ی  صحت  ریاست  مسوولین  این حال  با 
در  مرض  این  واقعات  بودن  گسترده  دلیل  به  می گویند 
هرات، تنها به وجود کلینیک های تشخیص بیماری ماالریا 
اکتفا نگردیده و صدها پوسته صحی نیز برای تشخیص و 
ارایه ادویه ضد ماالریا برای مبتالیان این مرض در هرات، 

ایجاد گردیده است. 
غالم سعید راشد رییس صحت عامه ی هرات می گوید که 
آنان برای پیشگیری و تداوی این مرض حدود دو هزار 
و دوصد رضا کار صحی را تربیه کرده و در هزار و صد 
پوسته صحی در سراسر والیت هرات تنظیم کرده اند که 

 فریدون آژند

 ظفرشاه رویی

کاهش ماالریا 
در هرات

این  می گویند  عالی  تحصیالت  وزارت  مقام های 
والیات  تمام  در   1394 سال  تا  دارد  نظر  در  وزارت 
را  دانشکده جدید  بیست  و  ایجاد  دولتی  دانشگاه های 
در دانشگاه های فعلی فعال کند. به گفته ی این مقام ها، 
کشور،  در  جدید  دانشکده های  و  دانشگاه ها  ایجاد  با 
افزایش  دانشگاه ها  به  ورود  داوطلبان  پذیرش  میزان 

خواهد یافت.
به گفته ی مقام های وزارت تحصیالت عالی، ابتدا چهار 
والیات  در  خورشیدی  آینده  سال  در  دولتی  دانشگاه 
و  شد  خواهند  ایجاد  ارزگان  و  پنجشیر  غور،  فراه، 
همچنین تا سال 1394 در تمام والیاتی که دانشگاه های 

دولتی در آن فعالیت ندارند، راه اندازی می شوند.
روز  عالی  تحصیالت  وزارت  معین  صدیقی،  بری 
خبر  این  اعالم  با  خبری  نشست  یک  در  گذشته 
جدید  رشته های  در  دانشکده   بیست  است  قرار  افزود 
گفت:  او  شود.  راه اندازی  دولتی  دانشگاه های  در  نیز 
و  توسعه  و  کیفیت  با  عالی  تحصیالت  به  »دسترسی 
از  عالی  تحصیالت  موسسات  و  دانشگاه ها  انکشاف 
می باشد.  عالی  تحصیالت  وزارت  کاری  اولویت های 
به منظور برآورده شدن این اهداف، وزارت تحصیالت 
والیات  تمام  در   1394 سال  تا  دارد  نظر  در  عالی 
ایجاد  عالی  تحصیالت  موسسات  و  دانشگاه ها  کشور 
قدم  »در  کرد:  عالوه  همچنین  صدیقی  آقای  نماید.« 
و  پنجشیر  فراه، غور،  به والیات  برای سال 1391  اول 
ارزگان ایجاد موسسات تحصیالت عالی در نظر گرفته 
و  دانشگاه  اکنون  تا  که  والیاتی  متباقی  برای  و  شده 
چهار  مدت  در  ندارند  عالی  تحصیالت  موسسات  یا 

کانکور سال گذشته که نزدیک به یک صد و بیست 
هزار تن از فارغان صنف دوازدهم شرکت کرده بودند، 
به  که  توانستند  آنان  از  تن  هزار  به چهل  نزدیک  تنها 
شوند.  جذب  عالی  نیمه  و  عالی  تحصیالت  موسسات 
امتحانات  کنندگان  شرکت  اکثریت  شدن  محروم 
دولتی،  دانشگاه های  در  تحصیل  ادامه ی  از  کانکور 
به  متقاضیان ورود  و  را خلق کرد  بزرگی  جنجال های 
دانشگاه های دولتی چندین بار دست به تظاهرات زدند.

با این حال، وزارت تحصیالت عالی می گوید که قرار 
یک صد  از  بیشتر  امسال  کانکور  امتحانات  در  است 
دانشگاه های  به  ورود  داوطلبان  از  تن  هزار  شصت  و 
سی  به  نزدیک  رقم،  این  از  که  کنند  شرکت  دولتی 
نزدیک  و  عالی  تصحیالت  موسسات  به  هزار  پنج  و 

نیمه   تحصیلی  موسسات  به  دیگر  تن  هزار  هفتاد  به 
مورد  این  در  صدیقی  بری  شد.  خواهند  جذب  عالی 
هزار  شصت  و  یک صد  حدود  در  »تخمینا  می گوید: 
داوطلب در امتحانات کانکور مرکز و والیات اشتراک 
و  سی  الی  سی  حدود  در  جمله  از  که  کرد  خواهند 
عالی  تحصیالت  موسسات  و  دانشگاه ها  به  هزار  پنج 
جذب خواهند شد و متباقی نظربه تفاهمنامه ای که بین 
عامه  صحت  و  معارف  عالی،  تحصیالت  وزارت های 
دوچند  اغلب  گمان  به  است،  گردیده  امضا  جدیدا 
همین رقم به موسسات نیمه عالی از طریق وزارت های 

معارف و صحت عامه جذب خواهند شد.«
است  قرار  که  گفت  عالی  تحصیالت  وزارت  معین 
نخستین دور امتحانات کانکور در ماه عقرب اخذ شود 
مساعد شود،  امنیتی  شرایط  در صورتی که  همچنین  و 
در هر والیت حوزه های اخذ امتحانات کانکور ایجاد 

خواهد شد.
امتحانات  آغاز  از  عالی  تحصیالت  وزارت  همچنین 
کانکور شبانه نیز خبر داده می گوید قرار است نخستین 
دور این امتحانات، روز پنج شنبه در کابل برگزار شود. 
و  هفت هزار  امتحانات  این  در  می گوید  صدیقی  بری 
این  از  که  داشت  خواهند  داوطلب شرکت  تن  نه صد 
رقم، نزدیک به هزار و هفت صد تن در دانشکده های 

شبانه جذب خواهند شد.
گفته  عالی  تحصیالت  وزارت  مقام های  این  از  پیش 
به دانشگاه های  بودند که ساالنه میزان داوطلبان ورود 
تعداد  احتماال  ترتیب  این  به  و  افزایش می یابند  دولتی 
بیشتری از این داوطلبان، از ورود به دانشگاه های دولتی 

محروم شوند.
خصوصی  دانشگاه  چهل  از  بیشتر  حاضر  حال  در 
در  دولتی  دانشگاه  پنج  و  بیست  به  نزدیک  کنار  در 
افغانستان فعالیت دارند که این دانشگاه های خصوصی 
توانسته اند تا جایی زمینه تحصیل برای آنعده از جوانانی 
به دانشگاه های دولتی محروم شده اند،  را که از ورود 

مساعد سازند.


دانشگاه  چهار  یا  سه  سال  هر  در  ترتیب  به  آخر  سال 
یا موسسه تحصیالت عالی ایجاد خواهند شد. بر عالوه 
نظر  عالی در  و موسسات تحصیالت  دانشگاه ها  ایجاد 
است در سال 1391 بیست دانشکده جدید در چوکات 

دانشگاه های قبلی ایجاد گردند.«
پنجاه  که  گفت  همچنین  تحصیالت  وزارت  معین 
موسسات  در  نیز  جدید  )بخش(  دیپارتمنت  هفت  و 

تحصیالت عالی دولتی توسعه داده می شوند.
توسعه  از  حالی  در  عالی  تحصیالت  وزارت  مقام های 
خبر  کشور  والیات  تمام  در  دولتی  دانشگاه های 
می دهند که طی سال های اخیر بیشترین داوطلبان ورود 
به دانشگاه های دولتی، بدلیل ظرفیت پایین پذیرش از 
تحصیل در این دانشگاه ها محروم شده اند. در امتحانات 

در تمام والیات 
دانشگاه های دولتی ساخته می شوند

ACKU
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حبیب اهلل سهمی بارزی در توسعه صنعت محلی داشت، او 
وسایل و تجهیزات برای یک دباغی و فابریکه موزه دوزی 
کارخانه  یک  و  خرید  روز  در  موزه   400 ظرفیت  با 
پارچه بافی  نوپای  صنعت  نمود.   تاسیس  را  پارچه بافی 
که  افغان شد  مدرنیست های  توسط  زیادی  تبلیغاتی  باعث 
امثال  و  می ورزیدند که کارگاه جدید  تاکید  نکته  این  بر 
خروج  مانع  افغان ها  برای  لباس  تولید  علت  به  ممکن  آن 
سرمایه بومی به خارج شود.  حبیب اهلل یک کارخانه تقطیر 
نیز تاسیس نمود و قصد داشت که مشروبات الکلی به هند 
ترس  زیرا  شد،  متوقف  زود  خیلی  برنامه  این  کند.  صادر 
آن وجود داشت که چنین تولیداتی باعث تشویق شرارت 
و فساد شود.  یکی از مهم ترین خدمات امیر تاسیس اولین 
کارخانه برق هایدرولیک در کشور بود. این کارخانه بین 
سال های 1910 و1913 میالدی در جبل السراج )بفاصله 80 
کیلومتردر شمال کابل( ساخته شد و ظرفیت تولید 1500 

کیلووات برق را داشت. 
صنعتی  کارگران  تعداد  حبیب اهلل  حاکمیت  اواخر  در 
صورت  به هر  بود.   یافته  افزایش  نفر   5000 حدود  در 
پیشرفت صنعتی افغانستان آهسته و مشکل بود. کشور فاقد 
کارگران متخصص و ماهر و مهمتر از آن نبود سرمایه بود. 
سهولت های بانکی بالقوه وجود نداشت. ورکشاپ دولتی 
که در حقیقت امتیاز انحصاری سلطنت بود، متمایل به آن 
بود که ابتکارات خصوصی را خفه کند. مزد کارگران به 
شکل رقت انگیزی پایین بود. کارگران ورزیده بین 20- 30 
روپیه در ماه و سرکارگران، کارگران متخصص ناظر بین 
 10-8 بین  اکثریت  اما  می گرفتند،  حقوق  روپیه   100-20
وضعیت  آن  بر  افزون  می داشتند.   دریافت  ماه  در  روپیه 
کار سخت بود، به گونه مثال تصادفات مهلکی در شرکت 
زیاد  بسیار  جیوه  آن  در  که  پیوست  وقوع  به  پودرسازی 
حفاظتی  دستگاه  هیچگونه  بدون  بخارشدنی  و  انفجاری 
قیمت  که  حالی  در  بود  ثابت  دستمزد ها  می شد.   استفاده 
حاکمیت  دوران  در  می رفت.  باال  پیوسته  اساسی  اجناس 
حبیب اهلل به گونه مثال قیمت نان خشک چهار برابر افزایش 
یافت در حالی که مزد کارگران هیچ تغییری نکرد. مشقت 
و گرفتاری کارگران به یک بحران تبدیل شد، خصوصا در 
سال 1903 میالدی هنگامی که قحطی و شیوع کولرا با هم 

به قیمت جان هزاران کابلی تمام شد.
تولید صنعتی نیز به علت کمبود مواد سوخت مشکل بود. 
اکثر صنایع در کابل تمرکز یافته بودند که نه ذغال سنگ 
 1908 تا   1890 سال های  بین  در  چوب.  هم  نه  و  داشت 
به  ورکشاپ  و  شده  تمام  منطقه  تهیه چوب  منابع  میالدی 
کمبود مواد سوخت روبرو شده بود، حالت چنان بحرانی 
را  چنار  درخت های  میالدی   1908 سال  در  که  بود  شده 
استفاده  برای  بودند،  کابل  جاده های  طرف  دو  در  که 
داده  دستور  پولیس  به  کردند.  قطع  حکومت  احتیاجات 
شده بود که از درخت های منطقه حفاظت کند و هر کسی 
باالی  کند،  قطع  خود  شخصی  استفاده  برای  را  آنها  که 
باید پوزبند می داشتند که  باربری،  آنها فیر کند، حیوانات 
نتوانند سبزه های کنار جاده ها را نشخوار کنند و یک برنامه 
به  را  و جوشی  جنب  شتاب  و  عجله  با  نهال شانی  ضعیف 
وضعیت  برای  سنجش  بدون  تدابیر  این  اما  انداخت،   راه 
اضطراری کاری چندانی از پیش نبرد. تا آنجایی که مربوط 
زیر  در  فوت  صدها  ذخیره،  نزدیکترین  می شد،  ذغال  به 
خاک به وسیله چشمه های آب محصور شده بود. استخراج 
که  داشت  پیشرفته  دستگاه های  و  زیادی  پول  به  نیاز  آنها 
به  انتقال ذغال  به هر صورت بهای  نبود.  هردو در دسترس 

کابل به وسیله حیوانات باربری گران و مشکل بود. 
قراردادهای  محدودیت  نیز  صنعتی  تکامل  جدی  مانع 
اروپایی  تخنیکران  و  متخصصان  از  استفاده  در  حبیب اهلل 
بود. از یک جانب استخدام آنها گران بود و مهمتر از آن 
به کار گماشتن اروپایی ها شدیدا مورد اعتراض سنتگرایان 
امیر جرات نکرد که مسلمانان محافظه کار و  واقع می شد. 
در  نصراهلل  برادرش  که  را  انگلیسی  ضد  نفوذ  پر  دسته  یا 
راس آنها قرار داشت، از خود آزرده سازد؛ زیرا برادرش 
هم سرکرده و رییس ارتش بود، هم از حمایت روحانیون 
نزدیکی  در  مختلف  اقوام  جانب  از  هم  و  بود  برخوردار 
امیر،  بود  ممکن  که  آنجایی  تا  می شد.   حمایت  کابل 
مسلمانان هند و بعدها، ترکیه را مخصوصا برای مقام های 
صحت  حوزه  در  و  مکتب ها  ارتش،  مانند  حساسی  چنین 

عامه مقرر یا اجیر می کرد.
در  اروپایی  نفر  سه  فقط  حبیب اهلل  سلطنت  اوایل  در 
امیر،  انجنیر  سر  دالی«  »نرس  می کردند:  افغانستان خدمت 
»مارتین« متخصص تفنگ و فالیشر. مارتین انگلیسی بود، 
آنها در کابل زندگی می کردند.  آلمانی و هر سه  فالیشر 
در سال 1904 میالدی فقط مارتین در افغانستان باقی مانده 
بود، فالیشر به قتل رسید، و خانم دالی قبال کشور را ترک 
نموده بود.  بعد از سال 1905 میالدی و بعد از آن که یک 
امیر چند  امضا ی رسید،  به  انگلیس ها  با  موافقتنامه سیاسی 
متخصص انگلیسی، منجمله دو برقی، یک انجنیر معماری 
و یک دباغ را استخدام نمود. در سال های بعدتر او چندین 
متخصص دیگر را نیز برای خدمت به دربار استخدام نمود. 

و پل های دیگر ترمیم شدند. در این مورد امیر از سیاست 
اسالفش پیروی کرد، هر دهکده مسوول نگهداری جاده، 
در نزدیکی همان دهکده بود. عدم قبولی یا غفلت از طرف 

مردم روستا باعث کار اجباری یا جریمه می شد.
کاری  نیروی  یک  حبیب اهلل  جدید  جاده های  اعمار  برای 
اجیر  بودند،  هزاره ها  اکثرا  که  را  نفر  پنج هزار  تا  هشت 
بود،  همگانی  کاری  برنامه  نخستن  حقیقت  در  این  نمود، 
صدها  که  بود  طوری  کاری  شرایط  و  مزد  هرصورت  به 
کارگر فرار نمودند.  که در نتیجه امیر برای اتمام این کار 
شد.   متوصل  )بیگاری(  سنتی  اجباری  کار  روش های  به 
اصل  بود.  آموزشی  کمپاین  با  همراه  جاده سازی  برنامه 
ایده این کمپاین آگاهی دادن به مردم از ارزش جاده های 
در  و  می شد  نشر  شاهانه  پوسترهای  و  بیانیه ها  بود.  خوب 
سراج االخبار به افغان ها یادآوری می شد که جاده ها برای 
استفاده مسافرت و ترانسپورت می باشند و نه محل مالقات 

و اجتماع. 
در سال 1905 میالدی حبیب اهلل نخستین موتر را به کشور 
وارد کرد، او خودش آنرا با استفاده های غیر مفید از طریق 
نمایش  به  آباد  جالل  و  کابل  بین  دوره ای  مسافرت های 
چرخدارکه  )گاری های  تومتوم  و  تونگاس  می گذاشت. 
روز  به  روز  مترجم(  می شدند.  کش  اسپ  توسط  معموال 
وقت ها  بعضی  می شدند.  دیده  بیشتر  کابل  خیابان های  در 
از اینها برای مسافرت به هند استفاده می شد.  کمک امیر 
باعث به وجود آمدن شرکت های ترانسپورت موتوری شد 
و  تاسیس  کشور  در  ترانسپورت  سهامی  شرکت  اولین  و 
باعث تشویق و درخواست سرمایه گذاری در این راه شد.  
و انتظارات زیادی از این شرکت ها می رفت. در سال 1918 
میالدی در کل کشور در حدود 30 عراده موتر بود؛  حجم 
حیوانات  توسط  هنوز  تا  افغانستان  تجارتی  بارهای  اصلی 
باربری حمل می شد. دستگاه های سنگین جبرا توسط فیل ها 
که یک روند آهسته و پر زحمت بود، حمل می شدند. در 
حدود 1200 عراده دستگاه برای دباغی از پیشاور به کابل 
با استفاده از این روش، منتقل شدند. به همین ترتیب برای 
تجهیز کردن یا به راه انداختن کارخانه هیدرولیک دو نیم 
در  دیگر  ماه  پنج  و  شد  آن  ترانسپورت  صرف  وقت  ماه 
جالل آباد به علت خرابی هوا، وقت ضایع گردید.  جدا از 
گرفتاری تاخیر، ترانسپورت گران بود و امکان جلوگیری 
از دزدی و یا صدمه دیدن و خسارات هم کم نبود. افزون 
بر اینها گذرگاه خیبر تا هنوز دو روز در هفته باز بود و به 
حالت عادی در حدود ده روز مسافرت بین کابل و پیشاور 

طول می کشید. 
هرچند حبیب اهلل کوشید که سیستم پستی افغانستان را بهتر 
کند، اما به همان حالت بدوی و بی کفایت باقی ماند. رابطه 
پُستی با جهان خارج کامال غیرقابل اعتماد بود. )افغانستان 
عضویت اتحادیه پُستی بین المللی را تا سال 1928 میالدی 
خارج  از  )پارسل(  پُستی  بسته  یا  نامه  نیاورد.(  به دست 
می بایست که نخست به رییس پُست خانه به پیشاور فرستاده 
می شد، فقط پُست مربوط به امیر به شکل منظم از هند به 
افغانستان نشر شده  کابل منتقل می شد. هرچند تمبر پُستی 
بود، اما نرخ پُستی معینی وجود نداشت. حتا در کابل توزیع 
روزانه پست وجود نداشت، به مثابه یک قاعده، نامه ها فقط 
در شهرها و قصبات بزرگتر توزیع می شد، استثنا فقط برای 
نامه های شان در همه جا  مامورین دولتی وجود داشت که 

افزون بر ستاد پزشکی که قبال ذکر شد، یک خیاط و یک 
راننده نیز مقرر شدند.  میلر، انجنیری که لوله کشی آب را 
نظارت می کرد، از جمله مستخدمین امیر از سال 1911 تا 
1916 میالدی بود. در این مدت او نیز کارخانه نساجی در 
کابل، یک بند آب در غزنی و دو کورس گلف را ساخت. 
چهار انجنیر امریکایی و انگلیسی )جیوت، کلی، گراوفرد 

و هاونر( کارگاه هیدرولیک را ساختند. 
کار مشاورین به علت عدم قبولی همکاری افغان ها با آنها 
از  یکی  بود.  ناراحت کننده  مشاورین  برای  و  ناامیدکننده 
خارج  مدرن  »میتودهای  از  افغان ها  اکثر  که  نوشت  آنها 
به  کشور شان  به  میتودها  چنین  معرفی  از  بودند«،  بی خبر 
یک  همیشه  و  می شدند  خشمگین  غیرمسلمانان  وسیله 
انگلیسی را به مسخره می گرفتند که از موفقیتش جلوگیری 
الکول  زیاد  )آنهایی که  اروپایی ها  از  بعضی  رفتار  کنند.  
مقابل  در  بیشتری  رنجش  و  خشم  باعث  می نوشیدند( 
اثر عملی  به  بد  این حالت  آنها در کشور می شد،  حضور 
کردن تجارت های دقیق و سفته بازی سوداگران و تجاران 
اروپایی شدت یافت، مثال افغان ها تشویق شدند که وسایلی 
برنامه ای  هیچ  اما  بخرند،  فوالد  کارخانه  اعمار  برای  را 
نداشت.  آهن وجود  شناخته شده ای  ذخایر  استخراج  برای 
اما  فروختند،  )خمره چوبی(  دستگاه چلیک سازی  آنها  به 
چوب وجود نداشت که چلیک بسازند، آنها تشویق شدند 
که بسیار سمبول های تکنالوژی مدرن مانند دستگاه بخار، 
ساعت،  گرامافون،  پیانو،  شکن،  سنگالخ  تصفیه،  دستگاه 
حتا یک دستگاه حمام برقی، که اکثر اینها استفاده فوری یا 
بالفاصله نداشت و به قیمت های گزافی فروخته شده بودند. 
به کرات ماجراجویان ژست های انجنیرها را کرده و تادیه 
قبول کردند که  قیمت را  بلند  و پرداخت چندین دستگاه 
هرگز صادر نشدند. )فقط در یک فقره به افرادی از طرف 
کارخانه  یک  برای  تجهیزات  تا  شد  داده  ماموریت  امیر 
نمود.(  دزدی  را  دالر   47000 اینها  بخرند،  صابون سازی 
بعضی از شرکت های خارجی از انزوای اقتصادی افغانستان 
بازار  از  بانکی و عدم آگاهی  امکانات  بردند. فقدان  سود 
جهانی، سودهایی تا به 66 درصد، نسبت به سرمایه گذاری 
که  قبیل  این  از  سو استفاده ها  نمودند.  حاصل  اصلی شان 
آنرا انجنیر امریکایی جیوت )Jewett( »سنگین بار کردن 
نسبت  افغان ها  اعتماد  قهوه ای رنگ« می گوید: عدم  مردم 
به غربی ها را افزایش داد و این بدگمانی آنها را نسبت به 
غربی ها که آنها فقط به فکر چپاول آنهاست، قوی ساخت. 
چپاول،  از  جلوگیری  و  رفتن  هدر  به  از  جلوگیری  برای 
و  نمود  باز  هند  در  تجاری  نمایندگی  یک  افغان  مقامات 
تسهیالت بانکی در آنجا ایجاد گردید. امیر همچنین دستور 
داد تا یک قانون برای اجازه دادن احداث شرکت سهامی 
در افغانستان تدوین شود تا عالیق تجارتی افغان ها را حفظ 

کند. 
بهبود در ارتباطات

حبیب اهلل بعضی تالش ها برای بهبود جاده های اصلی تجارتی 
بخرج داد، یک جاده بین کابل و دکه و جاده های دیگری 
و  قندهار  و جبل السراج،  چاریکار  و کوهستان،  کابل  بین 
کویته، کابل و قندهار )از طریق غزنی( و هرات ساخته شد.  
)این یکی از مواردی می باشد که امیر به سنتگرایان امتیاز 
میان آرامگاه های مسلمانان  از  این جاده ها  از  بعضی  نداد، 
اعمار  پل مدرن آهنی  نخستین  این دوره  می گذشت.  در 

فرستاده می شد. فرستادن پُست محدود به دو روز در هفته 
بود.  

یک خط تلیفون بین کابل و جالل آباد )مقر زمستانی امیر( 
که  بود  شده  پالن  و  شده  کشیده  میالدی   1908 سال  در 
مرکز مخابره به مرکز شهرهای عمده توسعه داده شود.  به 
صورت عموم خط تلیفون برای استفاده شخصی امیر و ستاد 
او اختصاص داشت. گاهگاهی از آن برای گزارشدهی به 
امیر  از مکاتبات و مالقات های رسمی مهم  االخبار  سراج 

نیز استفاده می شد.
توسعه تجارتی 

حبیب اهلل تالش نمود که حجم تجارت بین افغانستان و هند 
را افزایش دهد و داد و ستد با بخارا را دوباره آغاز کند، 
زیرا در سال های اخیر حاکمیت عبدالرحمان خیلی بد افول 
کرده بود. مبادله کاال با روسیه آسیای مرکزی که عمال بعد 
بود،  قطع شده  پامیر  به  پیشروی روسیه  و  پنجاب  واقعه  از 
به تدریج حالت عادی و حتا از حالت اولیه قرار داد سال 

1904 میالدی روس- انگلیس بیشتر توسعه کرد.
برای تشویق تجارت خارجی، امیر بسیاری از محدودیت های 
با هند و روسیه را از میان برد،  رسمی، معامالت کشوری 
و  بخشید  یکباره  را  مالحظه ای  قابل  گمرکی  عوارض  او 
محصول گمرک را برای کاروان های عبوری و مخصوصا 
برای آن کاروان هایی که موادی مانند نیل )وسمه( و چای 
قیمت  روی  از  قیمت  درصد   2,5 به  می کردند  حمل  را 
خرید تخفیف داد.  در نتیجه آن صادرات کابل و قندهار 
به سال های 1904 و1905 میالدی در حدود دو نیم میلیون 
روپیه ازدیاد یافت. هرچند رقم کامل معامالت تجارتی بین 
افغانستان و هند از این دوره وجود ندارد، اما آمار رسمی 
نشان می دهد که حجم معامله بین هند و شمال افغانستان و 
انگلیس- روس  قرارداد  امضای  از  قبل  کابل در سال های 

افزایش یافته است:
کابل- شمال افغانستان- تجارت با هند 

)در ده هزار روپیه (
سال       صادرات به هند      واردات از هند

512,900             549,100          1901-1900
715,600            459,100          1903-1902

1,056,600           662,300          1905-1904
1,124,800           970,400          1907-1906

بعد از آنکه روس ها راه آهن شان را تا به مرزهای افغانستان 
کشیدند )خطوط ترانس-کاسپین و اورینبورگ-تاشکند( 
حدودی  تا  یافت.  افزایش  افغان  روس-  تجارت  حجم 
امتیازات  علت  به  هم  حدودی  تا  و  کم  کرایه  بخاطری 
که  اندازه  همان  به  بود.  افغان  تجار  به  روس ها  شده  داده 
روس ها  اندازه  همان  به  بود،  کرده  وضع  مالیه  رسما  امیر 
تخفیف  به کاالهایی که در روسیه می خریدند  افغان ها  به 

دادند و گمرک را به نصف پایین آوردند. 
تجارت روسیه با افغانستان

)به روبل ( 
واردات از افغانستان سال          صادرات به افغانستان 

 1,197,000  2,592,000    1901
 1,903,000  2,384,000    1902
2,031,000  2,993,000    1903
2,548,000  2,666,000    1904

2,3,28,000  2,527,000    1905
1,893,000  2,184,000    1906
2,198,000  2,941,000    1907
3,015,000  2,730,000    1908
3,366,000  4,328,000    1909

تجارت  درصد   28 تجارت  این  روسی،  منابع  اساس  به 
خارجی افغانستان را در سال 1890 میالدی، 34 درصد در 
سال های 1901 تا 1905 میالدی و 33 درصد در سال های 

1911 تا 1915 میالدی را نشان می دهد. 
ادامه دارد

ACKU
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2.4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها 
اصول  از  یکی  مجازات ها  و  بودن جرایم  قانونی  اصل 
بنیادین حقوق جزا و معیار های محاکمه عادالنه است. 
اصل قانونی بودن جرایم و جزا ها به این معنا است که 
هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر این که آن عمل 
به صورت واضح و بدون هیچ نوع ابهام در قانون که قبل 
از ارتکاب عمل نافذ گردیده، جرم شناخته شده و برای 
مرتکب احتمالی آن در قانون مجازات تعیین شده باشد.

کنوانسیون   15 ماده  یک  بند  در  قانونی  حمایت  این 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 27 قانون اساسی  

و مواد 2، 3 و 21 قانون جزا تضمین گردیده است.
دریافت  و  نظارت  این  جریان  در  کمیسیون  یافته های 
نشان می دهد که عدم رعایت  شکایت های شهروندان 
موارد  دیگر  از  مجازات  و  جرایم  قانونیت  اصل 
کامل  رعایت  عدم  از  نمونه های  است.  نگران کننده 
اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها  تقریبا در اجراات 
محاکم  را در همه والیت های کشور می توان دریافت.

نقش  وضعیت  این  تداوم  در  مختلفی  عوامل  و  علل 
آگاهی  عدم  در  می توان  را  آنها  مهم ترین  که  دارند 
محاکم   قضات  شمول  به  قانون  مجریان  و  مردم  الزم 
نهادینه  حقوقی،  مسایل  از  ضعیف  درک  و  قوانین  از 
حاکم  سنتی  منفی  ذهنیت های  قانون،  حاکمیت  نشدن 
بر جامعه، تعصبات و دگم اندیشی های سنتی ومذهبی 
محلی  مندان  وقدرت  زورمندان  وفشار  نفوذ  واعمال 

جستجو نمود.
همچنین عدم درک صحیح از سلسله مراتب قوانین و 
گونه های تعارض میان اسناد تقنینی و راه های حقوقی  
حل تعارض آنها ونسبت میان قوانین وضعی وشریعت 
می تواند  بین المللی   معاهدات  و  داخلی  قوانین  ویا 
و  جرایم  قانونیت  اصل  رعایت  عدم  عوامل  ازدیگر 

مجازات ها محسوب گردد.  
به عنوان مثال، فرار از منزل به قصد ازدواج در قوانین 

از  بیشتری  در  ولی  نشده،  شناخته  جرم  کشور  جزایی 
و  جرایم  قانونیت  اصل  خالف  بر  کشور  والیت های 
قضایا  همچون  عامالن  مجازات  به  محاکم  مجازات، 
بر  حالت ها  از  بعضی  در  می نمایند.  حکم  اصدار 
یا  خالف واقعیت وصف جرمی توسط مراجع کشف 
با  را که همراه  پسرانی  اکثرا  و  داده شده  تغییر  تحقیق 
به  نموده اند،  فرار  ازدواج  به قصد  نظرشان  دختر مورد 
به  و  داده  قرار  عدلی  تعقیب  مورد  اختطاف گر  عنوان 

مجازات شان توسط محاکم حکم می شود.  
مثالی دیگر در این زمینه  قضیه  شخص تاجری است 
و  نموده  وارد  کشور  خارج  از  را  سرکه  تیزاب  که 
یک  از  خویش را  تجارتی  امتعه  می خواسته  زمانی که 
موظفین  سوی  از  دهد  انتقال  دیگر  والیت  به  والیت 
امنیتی دستگیر می گردد. با آنکه باالخره تثبیت گردیده 
ولی  نبوده؛  غیرمجاز  شخص  این  وارداتی  مال  که 
حسب پیشنهاد سارنوال مبنی بر این که ممکن است در 
تیزاب  به  سرکه  تیزاب  پیشرفته  کیمیاوی  تعامالت  اثر 
مجازات  مستوجب  را  تاجر  شود،  تبدیل  کریستال 
ابتداییه  محکمه  و  دانسته  مخدر  مواد  ترکیبات  قاچاق 
جزا  به  محکوم  را  تاجر  شخص  مخدر  مواد  با  مبارزه 

نموده است.
یک تن از قضات والیت پنجشیر در مورد اینکه عالوه 
استفاده  اجراات شان  در  دیگر  منابع  از کدام  قوانین  از 
مساله  یک  در  اگر  نمود  اظهار  می آورند،  عمل  به 
قانون صراحت نداشته باشد، آن ها از مصوبه های ستره 
فرار  مورد  در  محکمه  ستره  مصوبه  به  )اشاره  محکمه 
می نمایند.  استفاده  نیز  جزایی  مسایل  در  حتا  منزل(  از 
وی اضافه نمود که ستره محکمه مرجع باالتر می باشد 
صادره  دستور های  رعایت  به  مکلف  را  خود  آن ها  و 

توسط آن نهاد می دانند. 
پی نوشت ها:

1 . بند یک ماده 15 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی – هیج 

کس به ارتکاب فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر 
نبوده محکوم نمی شود و  بین المللی جرم  یا  قوانین ملی  طبق 
ارتکاب جرم  زمان  در  آنچه  از  شدیدتر  مجازاتی  چنین  هم 

قابل اعمال بوده تعین نخواهد شد.
2. ماده 27 قانون اساسی - هیچ عملی جرم شمرده نمی شود 
مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه 
با صالحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل 

مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
3. ماده 2 قانون جزا- هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر 

به موجب قانون.
ماده 3 قانون جزا- هیچ کس را نمی توان مجازات نمود مگر 
اتهام  مورد  فعل  ارتکاب  از  قبل  که  قانونی  احکام  به  مطابق 

نافذ گردیده باشد.
موجب  به  مرتکب جرم   )1( قانون جزا-  یکم  و  بیست  ماده 
قانونی مجازات می شود که در وقت ارتکاب فعل نافذ باشد 
که  جدیدی  قانون  قطعی،  حکم  صدور  از  قبل  اینکه  مگر 
حکم  صدور  از  بعد  اگر  گردد.)2(-  نافذ  باشد  متهم  نفع  به 
به موجب آن فعلی را که متهم   نافذ گردد که  قطعی قانونی 
حکم  نداند  مجازات  قابل  گردیده  محکوم  آن  ارتکاب  به 

متوقف و آثار جزایی مترتب بر آن از بین می رود.
به  مورد  این  در   پنجشیر  والیت  از  قاضی  یک  چنانچه   .4
ستره  عالی  شورای   1389/6/2 مورخ   )572( شماره  مصوبه 
به  مکلف  را  خود  آنان  که  گفت  و  نموده  اشاره  محکمه 
رعایت مصوبات ستره محکمه منحیث مقام ذیصالح خویش 

می دانند.
قصد  به  دختر  یک  با  ...همراه  اسم  به  شخصی  چنانچه   .5
دوباره  خود  رضایت  به  آنکه  با  بودند  نموده  فرار  ازدواج 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  پادرمیانی  با  دختر  و  برگشته 
نام  به فامیل آن تسلیم داده شده بود، چندی بعد    افغانستان 
را که در نزدیک مکتب دختر دیده شود بود به اتهام اقدام به 
اختطاف دستگیر و توسط محکمه حوزه شهر کابل به حبس 

محکوم گردید.
ادامه دارد



فقط در دو ماه گذشته: 
- زن جوانی خودش را به هدف رهایی از خشونت های 
خانوادگی به دریای کوکچه انداخته و غرق شد. جسد 

او تا امروز به دست نیامده است؛
-  دختری 20 ساله از باشندگان نهر چمن شهر تالقان، 
که  وقتی  جاری  سال  جوزای  سیزدهم  شب   9 ساعت 
توان تحمل لت وکوب و خشونت های خانوادگی را از 
دست داد، خود را به دار آویخت و جانش را از دست 

داد؛
تخار  والیت  خواجه غار  ولسوالی  باشنده  دختری   -
خانوادگی  خشونت های  دلیل  به   1390/3/16 به تاریخ 

دست به خودکشی زده و به زندگی اش پایان داد؛
عایشه  عالی  »لیسه ی   10 صنف  متعلم   ... بنت    ...  -
صدیقه« در والیت کندز، توسط پدرش به قتل رسیده 
است. قتل او هنوز در هیچ اداره ای ثبت نشده و بررسی 

نگردیده است؛
- در والیت بغالن، تنها در جریان ماه اسد، چهار خانم 
در نتیجه ی خشونت های خانوادگی، به قتل رسیده و دو 

خاتم دیگر توسط چاقو مجروح گردیده اند؛

وقایع متذکره نشان می دهد که رقم خشونت علیه زنان 
و  بوده  افزایش  به  رو  کشور،  شمالی  والیت های  در 
نیازمند اتخاذ تدابیر جدی تر و عینی تر از طرف مقامات 

و مسووالن اداری وامینتی در این والیت ها است.
دراین گزارش یکی از نمونه های این خشونت ها به نقل 
گرفته می شود که بدون تردید قلب هر آدم با احساسی 
را به درد آورده و زشتی هیوالی خشونت علیه زن را به 
خوبی نشان می دهد. ماجرای خودکشی عروس جوانی 
که 40 روز بعد از عروسی، خود را به نهر آب انداخته 
غرق  خانوادگی  خشونت های  از  رهایی  هدف  به  و 

می کند.
مرگ یک تازه عروس 

هنوز  گرفتند،  آب  از  را  ساله   23 شاکره  جسد  وقتی 
او  باد کرده ی  انگشتان کبود و  ناخن  در  سرخی رنگ 
نشسته اش، گواهی  به گل  موهای  براق  و  زیبا  رنگ  و 
شوق و امیدی بود که هر تازه عروسی بعد از عروسی 
انتظارش را داشته و تنها به همان انگیزه شادی می کند. 

مردم  و  بود  کرده  عروسی  پیش  روز  چهل  شاکره 
تنش  که  می دانستند  تازه عروسی  را  او  هم  هنوز  محل 

اتاقی  در  و  داشته  را  عروسی  اول  روزهای  عطر  بوی 
زندگی می کند که دیوارهایش را با گل و آیینه زینت 
داده اند. ولی او مرده بود و اینک جسد ضربت خورده و 
از  نهر چمن در شهر طالقان والیت  کبود شده ی او را 
به  بیرون کشیده بودند که قدم  تخار، در حالی از آب 
قدم امتداد این نهر، شکوه از نجوای این عروس جوان 

داشته و ناکامی او را گریه می نمود.
دختر  دادن  دست  از  اندوه  که  شاکره  پدری  خانواده 
که  داشت  دردی  از  شکوه  می نمودند  ناله  را  جوانش 
را  دخترش  چهره  عروسی  از  بعد  روز  چهل  درتمام 
و  درد  به  را  از عروسی  بعد  و شادی روزهای  غم آلود 
خشونت  از  آن ها  بود.  نموده  تبدیل  تحمل ناپذیر  رنج 
خانوادگی سخن می گفتند. خشونتی که بعد از عروسی 
و  کشانده  تلخی ها  به کام  را  ناکام شان  و  جوان  دختر 
آنچنان آزارش می دهد تا مجبورش می کند که یکباره 
خودش را به نهر آب انداخته و برای همیشه تن رنجور 
و سیاه کفته از ضربات مشت و لگد شوهر و خانواده ی 

شوهرش، رهایی بخشد.
شفاخانه ی  رییس  رستاقي  حبیب اهلل  داکتر  گفته ی  به 
و  لکه ها  شاکره  جسد  در  تخار،  والیت  دولتي 
کبودی های جدی ناشی از ضربه وارد شده وجود دارد 
ولی هنوز تشخیص نگردیده است که این لکه ها ناشی 
از لت و کوب یا همان خشونت های قبل از غرق شدن 
آب؛  جریان  توسط  وارده  ضربه های  اثر  در  یا  است 
آن  بر  شاکره  شوهری  خانواده ی  و  شوهر  که  چیزی 

اصرار دارند. 


گزارش نظارت
از  وضعيت و عملکرد محاكم

و سيستم قضایی در افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(

خشونت عليه زن یا هيوالی مرگ آور


آشنایی 
با نسل های 
حقوق بشر

: عزیز نوری 
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قسمت دوم و پایانی   

قسمت بیست و پنجم

م. ع. بشارت

ج ـ نسل سوم حقوق بشر
دوره زمانی نسل سوم حقوق بشر را اواخر قرن بیستم عنوان 
محور  حول  بشر  حقوق  سوم  نسل  که  گفته اند  و  کرده 
حقوق  را  بشر  حقوق  از  نسل  این  و  می گردد  »برادری« 
بر  حق  توسعه،  بر  حق  چون  حقوقی  گفته اند.  همبستگی 
صلح، حق بر داشتن محیط زیست سالم، حق حفظ میراث 
تعیین  بومی، حق  مردمان  ارتباطات، حق  بر  فرهنگی، حق 
سرنوست و ... از این دسته حقوق اند. به این حقوق در ماده 

28 اعالمیه جهانی حقوق بشر اشاره شده است.
نشانه ای  را   )solidarity( برادری  و  همبستگی  حقوق 
با  بشر  ابنای  همه  برادری  و  اتصال  و  دولت ها  از  گذر  بر 
از  نسل  این  در  دانسته اند.  ملی  مرزهای  از  فراتر  یکدیگر 
در  دولت ها  که  می شود  توجه  واقعیت  این  به  بشر  حقوق 
داخل نظم کنونی جهان قادر به برآوردن تمام نیازمندی های 
افراد نبوده و نهادهای و سازمان های دیگر چون ارگان های 
بین المللی، نهادهای غیردولتی و همه افراد جهان با یکدیگر 
در ارتباط بوده و نسبت به تضمین و حمایت از حقوق بشری 
همدیگر حق و تکلیف دارند. بر اساس این نسل از حقوق 
در  را  خود  نیافته  توسعه  و  فقیر  کشورهای  که  است  بشر 
برابر کشورهای توسعه محق دانسته و تکلیفی را بر گردن 
آنها می نهند زیرا در این نسل همه بشریت با یکدیگر برادر 
ازعهده  تنهایی  به  آنها  که  صورتی  در  و  می شوند  دانسته 
برنیایند  غذا(  بر  حق  )مانند  خود  بشری  حقوق  برآوردن 

دیگران مکلف به کمک و هم راهی اند.
 گفته شد که در نسل های اول و دوم حقوق بشر مسوولیت 
دولت هاست  عهده  بر  بیشتر  بشر  حقوق  تضمین  و  حفظ 
دولت کمرنگ تر شده  نقش  بشر  سوم حقوق  نسل  در  اما 
و  ارگان ها  مدنی،  جامعه  چون  دیگر  عناصر  حضور  و 
پررنگ تر   ... و  بین المللی  و  داخلی  غیردولتی  سازمان های 
و  تضمین  در  دولت  مسوولیت  و  نفوذ  از  عمال  و  شده 
در  که  آنچه  می شود.  کاسته  سوم  نسل  حقوق  از  حمایت 
است خصلت  اساسی  اهمیت  دارای  بشر  نسل سوم حقوق 
اما  جمعی بودن آن است. حق در اصل امری فردی است، 
در این نسل حقوق بشر افراد به دلیل عضویت در گروهای 
خاص صاحب حقی جمعی هم می شوند. مانند حق اجرای 

مراسم دینی برای اقلیت های دینی. 
بشر  نظام حقوقی ِحقوق  نتیجه گرفت که  در کل می توان 
متناسب با تغییرات و تحوالت اجتماعی دچار تغییر و تحول 
بشر  حقوق  نظام  که  می دهد  نشان  مساله  این  است.  شده 

نظامی ثابت و غیرقابل تغییر و مطلق نیست. 
به  سه گانه  نسل های  قالب  در  بشر  حقوق  تقسیم بندی 
بهتر و عملی کردن کامل تر آنها کمک  دسته بندی و فهم 
انواع  تمام  که  است  آن  مهم  نکته  اما  است  کرده  فراوانی 
حتا  دارند.  متقابل  رابطه  یکدیگر  با  نسل ها  این  در  حقوق 
نمی توان در سلسه مراتب اهمیت هیچ کدام از این حقوق را 
بر دیگری برتری داد. به دلیل همین موضوع است که حتا 
برخی تقسیم و تفکیک حقوق بشر را نادرست خوانده اند. 

با خود  را  فوایدی  نسل های سه گانه  به  بشر  تقسیم حقوق 
و  افراد  برای  بهانه ای  و  دستاویز  نمی تواند  اما  است  داشته 
دولت ها قرار گیرد تا به بهانه تامین نسلی از حقوق بشری، 
مسکوت  یا  کرده  نقض  را  بشر  حقوق  از  دیگری  نسل 

گذارد. 


بند الف، ماده نزدهم اعالميه اسالمی حقوق بشر:

مردم در برابر شرع، مساوی هستند. 
در این امر حاكم و محکوم نيز باهم برابر اند.

ACKUروند رو به افزایش و اخطار دهنده ی خشونت عليه زن در والیت های شمالی كشور
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 خبرهای هفته 

مکتب  اوج  دوران  در  روس  فرمالیسم  فراگیر  جریان 
سوریالیسم و غروب داداییسم پا به عرصه هنر گذاشت. 
بوریس   رومن یاکوبسن،  چون  بزرگی  نظریهپردازان 
روایتشناسانی   حتا  شکلوفکسی،  ویکتور  آیخنباوم، 
تاثیرشان   که  برهمون  وکلود  تیودوروف  تسوتان  چون 
تا به امروز باقی است، نقش اصلی را در گسترش این 
بزرگ شناخت  داشتند. دغدغه انقالب  ادبی  ی شناسی 
اصلی فرمالیست ها که تا حد زیادی در تاریخ ادبیات 
غرب کمسابقه بود؛ تمرکز بر جوهر ادبی متن و توجه  
ادبی  را  ادبیات  که  است  کالمی  استراتژی های  به 

می کند.
یکهتاز    عنصر  »تمهید«  که  شدند  مدعی  فرمالیستها 
که  این  جای  به  بکوشد  باید  نویسنده  و  است  ادبیات 
بگوید، نشان دهد و ما تصویر را ببینیم تا بشنویم. تالش 
آوردن   پدید  در  و  نو  تجربههای  سوی  به  رفتن  برای 
بود.   فرمالیستها  اساسی  شعارهای  از  تازه  شیوه های 
همچنین توجه به روح تصویر، یکی دیگر از شعارهای 
تازه  حرف  البته  که  است  چون فرمالیستی  نیست،  ای 
در شعر  پیش تر  را  بدعت  این  انگلیس  ایماژیست های 
گذاشته بودند. در مجموع این رویکردهای فرمالیستی، 
مطالعه ادبی جهان را در آغاز قرن بیستم بیش از پیش 
این  کشاند.  تکنیک  و  فرم  به  مربوط  مسایل  سوی  به 
برای   زمینه ای  خود  تکنیکی  و  فرمی  گرایشهای 
پیدایش مینیمالیسم شد؛ گونه ای از ادبیات که بر مبنای  
فرم و ظرافت های تکنیکی خلق می شود. بیان موضوع 
و  آگاهی  عمق  به  نفوذ  و  ممکن  حجم  کمترین  در 
و  نمادین  تصاویر  از  جستن  سود  با  خواننده  عواطف 
ضربه هایی که قدرت تکنیکی متن در اختیار نویسنده 

میگذارد. 
طلوعمینیمالیسم

آمده   »مینیمالیسم«  واژه ی  ذیل  بریتانیکا،  فرهنگ  در 
است:

هنرها  عرصه ی  در   ۱۹۶۰ دهه  اواخر  در  که  »جنبشی 
و  گرفت.  پا  امریکا  در  موسیقی  و  نقاشی  ویژه  به 
از  بیش  سادگی  بر  کید  تا  آن  مشخصه ی  بارزترین 
بود.  خشک  و  عینی  نگاه  به  توجه  و  )صورت(  حد 
آثار این هنرمندان گاهی کامال از روی تصادف پدید 
میی شکل های هندسی ساده و مکرر آمد و گاه زاده  
ادبی  اصلی  یا  ادبیات، سبک  در  مینی مالیسم  ست بود. 
حد  از  بیش  ایجاز  و  افراطی  فشردگی  پایه ی  بر  که 
ایجاز  و  فشردگی  در  آنها  است.  شده  بنا  اثر  محتوای 
اثر،   ضروری  عناصر  فقط  که  میروند  پیش  آن جا  تا 
به آن هم در کمترین و کوتاه  بماند.  باقی  ترین شکل 
همین دلیل برهنگی واژگانی و کمحرفی از محرزترین  

ویژگی های این آثار به شمار میرود.« 
چاپ  با  آکتسنت،  نشریه  گردانندگان   ۱۹۵۵ سال  در 
داستان  کلمه،  کالسیک  معنای  به  که  داستان هایی 
نبودند، به این جریان دامن زد. برخی از این داستانکها  
منثور  شعری  به  بیشتر  و  نبودند  فراتر  سطر  دو  از  حتا 
یک    در  را  آنها  میشد  که  داستانکهایی  می  ماندند؛ 
این ویژگیها توجه داستانخوانان را    دقیقه خواند که 

به خود جلب کرد.
جریان مینی مالیسم، همزمان درتیاتر هم جایگاه ویژهای   
پیدا کرد و آثار بزرگی خلق شد. یکی از مشهورترین 
اثر     )۱۹۶۹( نفس  نمایش  مینیمالیستی،  نمایشنامههای 
سامویل بکت بود که اجرای این نمایش، ۳۵ ثانیه بیشتر 
طول نکشید. به این ترتیب که »صحنه، کمنور و خالی  
فقط  و  است  پراکنده  اطراف  در  زباله  مقداری  است. 
. سپس صدای   به گوش میرسد  انسانی  فریاد  صدای 
دم و بازدم نفس یک نفر که بیش تر میشود و همراه با  
آن نورهای صحنه که روشن و خاموش میشود و از نو  

صدای فریاد به گوش میرسد.« 
گرچه تاثیر سامویل بکت، فرانتس کافکا، روبرت والز 
و برتولت برشت بر شکوفایی این جریان روشن است، 
اما اولین مقاله ی مینیمالیستی را منصوب به ادگار آلن  
پو میی غیررسمی دانند؛ مقاله ای که آن را اولین بیانیه  
بحث     پو  آلن  مقاله،  این  در  دانستهاند.  مینیمالیستها 
تاثیر در داستان کوتاه را پیش می کشد و راه  وحدت 

رسیدن به آن را در سایه ی ایجاز، میسر می داند.
مغزکاهو

تشبیه  کاهو  مغز  به  را  مینی مال  داستان  هنری«،  »او 
آن چه   و  میریزد  دور  را  زواید  که  داستانی  می کند؛ 

باقی میماند فقط مغز است، چیزی که میتواند داستانی   
ناب باشد.

داستان« آورده  »دم  مقدمه مجموعه  توماس در  جیمس 
است: »داستان هایی که شما در این مجموعه می خوانید 
موسیقی  آلت  یک  چهچه  صدای  و  نمی کنند  شعبده 
قطعهای     از  کوتاهکوتاه  نمایشهایی  این ها  نیستند، 
میکنند.   جمع  را  آدمی  حواس  که  استند  موسیقایی 
را  ذهن  برخی  می بخشند،  ما  به  هوایی  و  حال  برخی 
که   کسانی  به  را  ما  آنها  از  بعضی  حتا  میکنند،  بیدار 
این    از  برخی  و  میکنند  معرفی  داریم  دوستشان 
داستان ها پدیدههای نامانوس و ناشناخته و اما قابل فهم  
و درک را در این جهان به ما نشان میدهند. بعضی از  
آنها تنها چند کارکرد دارند و این همان است که یک 
و کوتاهی  بلندی  و  باشد  داشته  داستان خوب می تواند 
آن چه تفاوتی دارد، وقتی یک داستان می تواند، کوتاه 

بگوید و همه چیز را بگوید.
که   شد  نوشتن  کوتاه  شیفته ی  آنگونه  برنهارد  توماس 
گفت: »می خواهم همه چیز را در یک جمله بگویم« اما 
خود او هم بعدها گفت: »هیچ کس نمیتواند همه چیز را  

در یک جمله بگوید.«
دارند  وجود  جمله هایی  نوشت  بار  یک   ولفوندرا چک 
در  کافکا  چنان که  گفت.  نمی توان  جمله  یک  با  که 
یادداشت های روزانه اش نوشت که غیر ممکن است همه 

چیز را بگویی و غیر ممکن است همه چیز را نگویی؟

داستانهایمینیمالیستیمقدمهگریزاند
مقدمه در داستان کوتاه از بدو پیدایش همواره، یکی از 

عناصرساختاری نویسندگان بوده است.
تولستوی  و  داستایفسکی  چون  بزرگی  نویسندگان  از 
فاکنر،  موپاسان،  دو  گی  گورکی،  ماکسیم  تا  گرفته 
کافکا، جویس و ... مقدمه را به عنوان پلی برای ورود به 

داستان استفاده کرده اند.
مقدمه   این  با  جویس  جیمز  زننواز«  »دو  کوتاه  داستان 

شروع میشود: 
»غروب گرم سربی ماه اگست بر شهر فرود آمده بود و 
در خیابانها جریان   تابستان،  یادآور  هوای گرم مالیم، 
یکشنبه    تعطیلی  خاطر  به  که  خیابانها  در  داشت. 
بود، جمعیتی شوخ و شاد   بسته  مغازههای واقع در آنها 
از     مرواریدهای رخشان،  موج میزد. چراغها، همچون 
تغییر     با  که  زیرین  زندهی  زمینهی  بر  بلند،  فرازتیرهای 
مدام شکل و رنگ، زمزمهای بیتغییر و بیوقفه به هوای    
گرم سربی غروب می فرستاد، می تابید. دو مرد جوان از 

تپه میدان روتلند پایین آمدند و ...«
داستان  فضا،  و  زمان  و  مکان  توصیف  با  ابتدا  نویسنده 
مرد جوان   »دو  و سپس  میکند  آغاز  مقدمه  با  را  خود 
و   شخصیتها  و...«  آمدند  پایین  روتلند  میدان  تپه  از 
آغاز   طرح  شکلگیری  برای  حرکت  و  داستانی  کنش 
می شود. اما این عنصر در داستان های مینی مال و به ویژه 

فالش فیکشن ها وجود ندارد.
نگاهیبهفالشفیکشنها

برای درک بهتر تفاوتی که میان داستان کوتاه و فالش 
داستانک  یک  به  نگاهی  می توان  دارد،  وجود  فیکشن 

انداخت و آن را مقایسه کرد.

گیتار
نوشته: جان ام دانیل

»هیچ وقت مرا مثل گیتارش در بغل نمیگیرد. سالهاست   
که من را آن طوری لمس نکرده. برای آنکه در آغوش  

او جا بگیرم، درون گیتارش میروم.« 
تمام روز شکلش و صدایش را عوض میکند، اما میل  

در آغوش رفتن را نه.
و   گرفت  جا  آن،  در  بیحرکت  و  ناپیدا  الل،  سرانجام 

انتظار کشید.
»عزیزم، من برگشتم! یک گیتار نو خریدهام !عزیزم…؟« 

زننواز   دو  داستان،  مقدمه  از  کم تر  »گیتار«  داستان 
جویس است.

استیو ماس گردآورنده ی داستانهای کوتاه معتقد است: 
داستانسرایی    شیوه  کوتاه ترین  ۵۵کلمهای  »داستان 
میشود    انتخاب  دقت  به  کلمهای  هر  آن  در  که  است 
تا تاثیرگذارتر باشد. اگر اوهنری هم ناچار بود داستانی 
انتخاب  را  بنویسد، همین شیوه  را پشت کارت ویزیت 

میکرد.« 
کارشناسانه نیست، اگر بگوییم نوشتن داستانهای خیلی  

کوتاه راحت هستند!
در صورتی که زدن زواید از پیرنگ و بیان اصل کالم 
و استفاده درست و بهجا از کلمات، به نظر می رسد کار  
هر کسی نیست. البته کسانی که طویلگوییهای رمانی   
خوششان   داستان ها  گونه  این  از  طبع  به  می پسندند  را 

نمیآید. 
امروزه نویسندگانی می کوشند تا با درکنارهم گذاشتن 
مینیاتورهای کوتاه ترین داستان ها، رمان های تجربی خلق 

کنند.
گلچین   پیشگفتار  در  توماس  جیمز  اما 
که    داستانهایی  تمامی  میگوید:  فالش فیکشن  هایش، 
و  دقت  عمق،  مدیون  را  خود  توفیق  یافته اند،  اهمیت 

روش بیان و مفاهیم انسانی خود هستند نه طول داستان.
عناصرمینیمالیستی

حاشیه   و  مقدمه  برای  فرصت  مینیمالیست  داستان  در 
وجود ندارد و فقط جان کالم را باید گفت. باید توجه 
دلیل که   این  به  را صرفا  داستانی  هر  نمیتوان  کرد که 
مینیمالیستی   داستانی  دارد،  کمی  حجم  و  است  کوتاه 
دانست. بهخصوص داستان هایی که به طور اتفاقی کوتاه  
فالشفیکشن   شده  یا  مینی مال  ویژگیهای  دارای  و  اند 

نیستند.
طرح   چون  قالبهایی  با  همچنین  مینی مال  داستان های 
 )plot( .هستند متفاوت  )انکدوت(  لطیفه  و  اسکچ  یا 
این سه قالب از لحاظ حجم و فشردگی روایت، بسیار 
شبیه یکدیگر مینمایند و گاهی حتا تمیز دادن آنها کار  

دشواری است.
وجوهافتراق

انکدوت رویکردی خندهآور دارد، در صورتی که این  
پایان  نیست.  داستانی دیگر حتمی  ویژگی در دو گونه 
غافلگیرکننده، و به نوعی پیچش طرح در پایان داستان 
ویژگی  این  که  صورتی  در  است.  ضروری  عنصری 
لطیفه،   میرسد،  نظر  به  نیست.  بارز  دیگر  گونه  دو  در 
سرگرمی خوبی است اما خواندن آن برای بار دوم لطفی 

ندارد.
طرح)اسکچ(

این گونه ی ادبی، داستانی خام است که اصوال تحولی 
در آن صورت نمیگیرد. و تنها توصیف یک موقعیت  
ایستا است. طرح مانند اشیای بیجان است، اما در داستان  

همواره روایت، کنش و حادثه وجود دارد.
اگر قرار است مثال یک چراغ نفتی و قدیمی در داستان 
وجود داشته باشد حتما باید قسمت کوری از داستان را 
برداشته  باید  صورت  این  غیر  در  کند،  روشن  ما  برای 

شود.
کوتاهترین داستانها میتواند همچون اتوم شکافتهای از     
فهم این جهان پهناور باشند؛ داستانکهایی که حتا مرز  
داستان کوتاه را درمینوردند، متونی که در لحظه تامل  
میکنند و آن را میشکافند. این داستانکها از کوشش    
مینیاتورهای  با  آزمون  و  آزمایش  به  که  نوستالژیکی 
نو،   شکلی  سمت  به  و  کرده  عبور  میپردازند،  زبانی 

کامل و بزرگ تر با رویکرد رمان نو حرکت کنند.
کوتاهترین داستان آنقدر بر تکهتکه شدن فهم انسان از    
جهان و تالش در نشان دادن آن پای میفشرد که دیگر  
یک تصویر کلی و ایستا از من، که پنهان است، در او 

جای ندارد.
یک  به  را  مینی مالیست  داستان های  منتقدین،  از  برخی 
در  که  منفجره ای  ماده  به  برخی،  و  کوچک  معجزه 
تشبیه  می کند  ایجاد  را  بزرگی  انفجار  فضایی کوچک 

می کنند.
مانند این داستان کوتاه از ارنست همینگوی:

اطالعیه 
»برای فروش:

بوتهای طفالنه 
هرگز پوشیدهنشده!« 

-پوریافالحمدومه

»در«آشناییبامبانیداستاننویسیدردریادبیاتمینیمال
موسسه فرهنگی ـ آموزشی »در دری« در کابل، این هفته اعالم 
کرد جلسات »آشنایی با مبانی داستاننویسی« را برای عالقمندان  

برگزار میکند. 
آمده  کرد،  منتشر  گذشته  هفته  موسسه  این  که  فراخوانی  در 
است که این دورهی آموزشی، سه ماهه خواهد بود و عالقمندان  
میتوانند تا 2۰ سنبله با مراجعه به دفتر در دری – واقع چهارراهی  

دهمزنگ، سرک دوم به طرف کوته سنگی - ثبت نام کنند.
عالقمندان باید حداقل فارغ صنف دوازدهم باشند و در مصاحبه 

ورودی کامیاب شوند.

جایزهشعرمورگانبرندهاشراشناخت
هیات داوران جایزه شعر »ادوین مورگان«، »ژان مک کی« را به 
این  نقدی  جایزه  برنده  عنوان  به  جذامی«  »پنجره  سرودن  خاطر 

دوره جایزه »مورگان« انتخاب و معرفی کردند.
جایزه شعر »مورگان« یکی از جوایز شعر معتبر در اسکاتلند است 
که هر سال به منظور یادبود شاعر ملی اسکاتلند، ادوین مورگان، 

به ارزش ۵ هزار پوند برگزار می شود.
جایزه  این  نهایی  مرحله  به  راه یافته  شاعران  فهرست  در  امسال 
اندرو«،  »گیلیان  مانند  شاعرانی  از  کی«  مک  »ژان  نام  بر  عالوه 
»سارا جکسون«، »جین ییه« و »لیندا مک فرسون« نیز نام برده شده 

بود.
این فهرست در سال های اخیر یکی از جذاب ترین فهرستهای  
نهایی برای جایزه ادبی »ادوین مورگان« بود، زیرا تمامی نامزدهای 

شایسته دریافت این جایزه در فهرست اعالم شده، زن بودند.
در  مدرن  برتر شعر  از جوایز  یکی  مورگان«  »ادوین  جایزه شعر 
سراسر جهان است که هر سال با حضور شاعرانی که آثارشان را 

به زبان انگلیسی ارایه می کنند، برگزار می شود.
از »ادوین مورگان« شاعر اسکاتلندی، تا امروز ۶۰ عنوان کتاب 
و  بیماری  به  ابتال  دلیل  به  گذشته  سال  وی  است.  شده  منتشر 

کهولت سن چشم از جهان فرو بست.

»تاتیانا«سلیقدیمیترینجایزهادبیانگلیسرا
تصاحبکرد

جایزه  قدیمی ترین  بلک«  تیت  »جیمز  ادبی  جایزه  داوران  هیات 
ادبی انگلیس، نخستین رمان منتشرشده از »تاتیانا سلی« را به عنوان 

برترین اثر انتخاب و به مخاطبان خود معرفی کرد.
از  داوران  هیات  امسال  جایزه  این  داستانی  ادبیات  بخش  در 
»تاتیانا سلی« به خاطر نگارش رمان »خورندگان لوتوس« نام برده 
ارایه  خاطر  به  نیز  اسپورلینگ«  »هیالری  از  این  بر  عالوه  است. 
برترین  بخش  در  چین«  در  باک  پرل  استخوان ها؛  »دفن  کتاب 

شرح حالها نام برده شده است.  
»تاتیانا سلی« و »هیالری اسپورلینگ« امسال توانستند جایزه نقدی 
۱۰ هزار پوندی این دوره از جایزه ادبی »جیمز تیت بلک« را به 

کارنامه ادبی خود اضافه کنند.
انگلیس  قدیمی  از جوایز  یکی  بلک«  تیت  »جیمز  یادبود  جایزه 
است که هر سال با حمایت دانشگاه ادینبورگ برگزار می شود. 
دانشگاه،  این  ادبی  اساتید  و  کارشناسان  داوری  با  جایزه  این 
و  داستانی  ادبیات  حوزه  در  ادبی  کتاب های  برترین  سال  هر 

شرححالنویسی را انتخاب و معرفی می کند.  

جایزهکتابهایدینیاروپابهفیلسوفی
ازچکرسید

»توماس هیلک« امسال توانست جایزه کتاب های دینی اروپا را به 
خاطر نگارش کتابش که در فاصله زمانی سال های 2۰۰۹ تا 2۰۱۰ 

به رشته تحریر درآمده و منتشر شده، از آن خود کند.
این کشیش اهل چک، هفته آینده طی یک مراسم رسمی که در 
به خاطر نگارش  را  برگزار خواهد شد، جایزه خود  شهر »وین« 
کتاب »صبر با خدا« از هیات داوران این جایزه، دریافت خواهد 

کرد.
کتابهای   از  یکی  هیلک«  »توماس  قلم  به  با خدا«  »صبر  کتاب 
مخاطبان   در سالهای گذشته  و  است  پرفروش در کشور چک 

زیادی را به خود جلب کرده است.
کتابش  در  چک  اهل  فیلسوف  و  نویسنده  این  هیلک«  »توماس 
و  معنویت  اعتقاد،  مذهب،  بین  ارتباط  بررسی  به  خدا«  با  »صبر 
فرهنگ جوامع امروزی پرداخته و در فصل های مختلف کتابش 
از ایمان، امید و عشق به عنوان سهجنبهی خداشناسی یاد کرده و   
به چگونگی و چرایی صبر و شکیبایی مومنان در مقابل سکوت 

خداوند اشاره کرده است.
قبیل  از  مختلفی  زبان های  به  گذشته  سال  یک  طی  اثر  این 
باشگاه  جایزه  و  است  شده  ترجمه  انگلیسی  و  آلمانی  لهستانی، 

کاتولیک های چک را نیز از آن خود کرده است.
»توماس هیلک« نویسنده و فیلسوف  ۶۳ ساله اهل چک، جایزه 
برترین کتاب های دینی اروپا را هفته آینده طی مراسمی رسمی 
که در وین و در روزهای بیست و پنجم تا بیست و هشتم اگست 

برگزار خواهد شد، دریافت خواهد کرد.

ACKU
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سازمان  مدير  کالپر،  جيمز  آن که  از  پس  ماه  چهار 
باراک  امنيتی  ارشد  مشاور  و  امريکا  ملی  اطالعات 
که  داشت  اظهار  کشور  اين  سنای  مجلس  در  اوباما، 
شورشيان  درازمدت  در  قذافی  نظامی  برتر  نيروی های 
پيروزی  را شکست خواهند داد، طرابلس سقوط کرد. 
اوليه  برآوردهای  از  زودتر  ماه  سه  ليبيا  در  ناتو  نظامی 

صورت گرفت.
 1973 قطعنامه  اساس  بر  ليبيا  در  ناتو  ماموريت  اگرچه 
غيرنظامی  مردم  از  دفاع  به  محدود  امنيت،  شورای 
تغيير  به  يادشده  ماموريت  عمل  در  بود،  شده  تعريف 

رژيم در آن کشور انجاميد.
با استقرار نيروهای شورشی در طرابلس اينک ماموريت 
ناتو در آن کشور عمال به اتمام رسيده و ليبيا در ادامه 

»بهار عربی« به دو کشور تونس و مصر پيوسته است.
فصل  سر  را  عربی«  »بهار  منطقه،  ناظران  از  بسياری 
تغييرات عمده و گسترده سياسی در خاورميانه و شمال 
سياسی،  تازه  تغييرات  اساس  بر  می کنند.  عنوان  افريقا 
تدريجا جای  منطقه  اقتدارگرای  و  حکومت های سنتی 

خود را به نظام های انتخابی و پارلمانی می دهند.
خاورميانه بزرگ

طرح استقرار دموکراسی در منطقه، با هدفی از ميان بردن 
بسترهای پرورش تروريزم، بعد از حادثه 11 سپتامبر سال 

2001 و زمان رييس جمهوری جورج دبليو بوش 
رقم خورد.

کشورهای  در  خشونت  رشد  بسترهای  کاهش 
مسلمان، جانشين ساختن حکومت های اقتدارگرا 
و فاسد، با ساختارهای انتخابی و پيوند دادن جوامع 
مسلمان با کشورهای غيرمسلمان، بر اساس برابری 
و احترام متقابل، از جمله هدف های اجرای طرح 
شمال  و  خاورميانه  مسلمان  کشورهای  در  تغيير 

افريقا است.
پس از سقوط طالبان در کابل و تغيير رژيم صدام 
را  بزرگ«   »خاورميانه  طرح  امريکا  بغداد،  در 
عنوان ساخت. بر اساس طرح يادشده، کشورهای 
خط  در  عربستان،  و  ايران  شامل  فارس،  خليج 

مقدم تغييرات بعدی قرار گرفتند.
رها ساختن بخش نظامی برنامه های اتومی ايران 
در سال 2003 و اعالم داوطلبانه توسعه آزادی های 
اعالم  اوليه  نتايج  جمله  از  عربستان،  در  سياسی 
اين  می شد.  محسوب  بزرگ«  »خاورميانه  طرح 
طرح تدريجا با زمين گيرشدن نيروهای امريکايی 

در عراق تعديل و ظاهرا به فراموشی سپرده شد.
شروع تازه         

بعد از راه يافتن باراک اوباما به کاخ سفيد، طرح 
بر  مسلمان  کشورهای  در  دموکراسی  استقرار 
اساس الگوی ترکيه امروز، بار ديگر مورد توجه 
قرار گرفت و با سخنرانی تاريخی رييس جمهور 
قاهره در سوم جون سال 2009 کليد  در  امريکا 

خورد.
اينجا  به  »من   : داشت  اعالم  قاهره  در  اوباما 
آمده ام که آغاز تازه ای را در مناسبات امريکا و 

کشورهای مسلمان نويد دهم.«

يک و نيم سال بعد و در جنوری سال جاری ديکتاتوری 
تونس سقوط کرد و  حزب  بن علی در  العابدين  زين 
حاکم  بعد از چهل سال منحل و از قدرت کنار گذاشته 
شد. سه ماه بعد با سقوط حکومت مبارک در قاهره و 
بهار  ملی«،  »دموکراتيک  حاکم  حزب   انحالل  اعالم 

عربی  به مصر رسيد.
ليبيا و صادرات نفت

آغاز شورش عليه ديکتاتوری 42 ساله قذافی در بنغازی، 
سومين کشور مسلمان و از صادرکنندگان بزرگ نفت 
را در خط تغيير قرار داد. نگرانی عمده پيرامون تغييرات 
آن  خام  نفت  صدور  ظرفيت  متوجه  ليبيا،  در  سياسی 
کشور به اروپا و احتمال اختالل در تامين نيازهای نفتی 

ايتاليا و فرانسه و تا حدودی آلمان بود.
علي رغم نوسانات محدود بازار در ابتدای شکل گرفتن 
شورش داخلی در ليبيا، قطع تدريجی صدور نفت خام 
آن کشور بدون ايجاد بحران جدی، جايگزين شد. ليبيا 
در جريان  که  است  اوپک  مسلمان عضو  اولين کشور 
»بهار عربی« تغيير رژيم و انتقال به دموکراسی را تجربه 

می کند.
با سقوط حکومت قذافی در ليبيا، نياز به تغيرات سياسی 
خواهد  احساس  پيش  از  بيش  الجزاير   و  مراکش  در 
شد. پادشاه مراکش سه هفته قبل نويد داد که انتخابات 

آزاد پارلمانی در آن کشور برگزار خواهد شد. الجزاير 
با وجود بروز ناآرامی های پراکنده ماه های اخير، هنوز 

نسبتا آرام به نظر می رسد.
موضع امريکا

خود  علی  بن  امريکا،  سياسی  مداخله  بدون  شک  بی 
نيز  مبارک  حسنی  نمی ديد.  تونس  ترک  به  مجبور  را 
با فشار آشکار امريکا، تنها 12 ساعت بعد از ظاهر شدن 
ترک  به  مجبور  اصالحات  دادن وعده  و  تلويزيون  در 

قدرت شد.
شورشيان ليبيا بدون حمايت نظامی مستقيم امريکا و ناتو 
امکان شکست نيروهای قذافی را به دست نمی آوردند. 
سقوط سه ديکتاتوری مسلمان و ظاهرا پايدار در منطقه 
مديترانه، بر خالف تجربه الگوهای گذشته در افغانستان 
صورت  هزينه  کمترين  و  تخريب  حداقل  با  عراق،  و 
گرفت و چهره امريکا را نيز نزد مسلمانان مخدوش تر 

از پيش نساخت.
تغييرات سياسی محتمل در سوريه، يمن، بحرين، ايران 
حفظ  ضمن  را  بزرگ«  »خاورميانه  طرح  عربستان،  و 
هدف های اوليه، با روش هايی متفاوت و هزينه ای کمتر، 

در آينده همچنان دنبال خواهد کرد.
کاهش بسترهای رشد خشونت در کشورهای مسلمان، 
با  فاسد،  و  اقتدارگرا  حکومت های  ساختن  جانشين 
با  مسلمان  جوامع  دادن  پيوند  و  انتخابی  ساختارهای 
کشورهای غيرمسلمان، بر اساس برابری و احترام متقابل، 
کشورهای  در  تغيير  طرح  اجرای  هدف های  جمله  از 

مسلمان خاورميانه و شمال افريقا است.
)رسما  الگوی  اجرای  سرعت  مورد  در  کالپر  جيمز 
تکميل  و  بزرگ«   »خاورميانه  ايجاد  طرح  اعالم نشده( 
ظاهرا  ليبيا،  در  آن  مديترانه ای  بخش  از  مرحله  سومين 

دچار اشتباه محاسبه شده بود!

پیروزی ناتو در لیبیا 
سوريه در نوبت بعدی؟ 

رضا تقی زاده

ثبت نام جريان دارد

روزنامه8صبحبرگزارميکند
روزنامه8صبحکارگاههايآموزشيرادرزمينهروزنامهنگاريتحقيقيبرايخبرنگارانرسانههايچاپيوراديوييدرشمالشرق،شمال،غربومرکزکشوربرگزارميکند.

دراينکارگاههايآموزشيششروزهکارشناسانرسانهايبهويژهکارشناسانامورگزارشگريتحقيقيبهآموزشچگونگيمبارزهبافساداداريدرافغانستان،بهوسيلهافشاسازيمواردفسادازطريق
تهيهيگزارشهايتحقيقيخواهندپرداخت.اينکارگاههادرواليتکابلبرايخبرنگارانواليتهايکابل،پنجشير،کاپيسا،پروان،لوگرووردک؛دربلخبرايخبرنگارانبلخ،سمنگان،جوزجان،
سرپلوفارياببرگزارميشود.مصارفرفتوبرگشت،غذاومحلبودوباشاشتراککنندگانتامينميگردد.همچنينپسازختمکارگاههابهخبرنگارانفرصتدادهميشودکهطرحهايشان
رابرايتهيهييکگزارشتحقيقيارايهبدارند.درصورتيکهطرحگزارشگرانموردتاييدقرارگيرد،هزينهتهيهآنازطرفروزنامه8صبحپرداختميشودواينگزارشهابهنامخودگزارشگر

درروزنامه8صبحبهچاپخواهدرسيد.
  inv.8am@gmail.com:عالقمندانميتوانندبهمنظوراشتراکدراينکارگاهها،يکنسخهازخلصسوانحودرخواستيهايشانرابهاينآدرسارسالکنند

درصورتنيازبهمعلوماتبيشتربهاينشمارههاتماسبگيريد:0700269638و0700228988
مهلتجمعآوريدرخواستيهابرايواليتکابلتا14سنبلهودرواليتبلختا14ميزانميباشد.برايخبرنگارانزن،اولويتدادهميشود.
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حکومت قذافی در آستانه 
سقوط قرار دارد

با ورود نیروهای مخالف حکومت لیبیا به پایتخت این 
کشور، بخش عمده ی این شهر به تصرف مخالفان 
درآمده است، اما نیروهای طرفدار رهبر این کشور 
ادامه  نقطه  چند  در  پراکنده  مقاومت  به  همچنان 

می دهند.
گزارش های رسیده از طرابلس، پایتخت لیبیا در صبح 
روز دوشنبه، حاکی از آن است که نیروهای مخالف 
معمر قذافی، رهبر این کشور، بخش های عمده ای از 
این شهر را در تصرف خود دارند، در حالی که هنوز 
به نظر نمی رسد پیش بینی معمر قذافی در مورد ورود 
ده  »چند  مقاومت  یا  و  او  قبیله ای طرفدار  نیروهای 

هزار« نظامی مستقر در شهر تحقق یافته باشد.
با این همه، براساس برخی گزارش ها، گروه هایی از 
نیروهای وفادار به قذافی همچنان بخش هایی از شهر 
را در اختیار دارند و نبرد پراکنده بین آنان و نیروهای 

مخالف ادامه دارد.
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